Záznam z vykonaného prieskumu trhu
v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní
a) Údaje poskytnuté verejným obstarávateľom
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
IČO: 00399 957
Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa: Mária Hiebschová
Predmet zákazky: – Ubytovacie služby, podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v zadaní
zákazky.
b) Spôsob vykonania prieskumu trhu:
Zverejnením dňa 25. 02. 2019 na webovom sídle Ekonomickej univerzity v Bratislave.
c) Údaje poskytnuté podnikateľmi:
K určenému termínu boli doručené 2 (dve) ponuky.
1. Identifikačné údaje podnikateľa: Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o., Zámocká ulica 38,
811 01 Bratislava, IČO: 35846160, kontaktná osoba: Luboš Zachar, e-mail: h3566sl@accor.com. Návrh na plnenie kritéria celkom: 1 295,70 eur s DPH. Cenová ponuka
je v prílohe záznamu.
2. Identifikačné údaje podnikateľa: PAXtravel s.r.o., Pečnianska 23, 851 01 Bratislava,
IČO: 31340571, kontaktná osoba: Július Cmorej, e-mail: ck@paxtravel.sk. Návrh na
plnenie kritéria celkom: 1197,00 eur s DPH. Cenová ponuka je v prílohe záznamu.
d) Odôvodnenie výberu uchádzača: najnižšia ponúknutá cena celkom za predmetu
zákazky vrátane DPH.
Meno a podpis osoby, ktorá prieskum trhu vykonala: Mária Hiebschová
e) Meno a podpis osoby zodpovednej za obstarávanie:
Ing. Anna Národová, vedúca OVO
f) Časové rozpätie vykonania prieskumu trhu: 25. 02. 2019 – 01. 03. 2019
g) Vyhotovenie záznamu z vykonaného prieskumu trhu: 01. 03. 2019.
h) Identifikácia úspešného uchádzača:
PAXtravel s.r.o., Pečnianska 23, 851 01 Bratislava
Čestné vyhlásenie
Mária Hiebschová
OVO
…………………………………………
………………………………………
meno, priezvisko, titul
zamestnanec vo funkcii
Týmto vyhlasujem, že v uskutočnenom prieskume trhu zameranom na výber uchádzača na
predmet zákazky
Viď 1.strana
………………………………………………………..………………………………….
(uvedie sa stručný opis predmetu obstarávania)
- som bol(a) nestranný(á),
- počas prebiehajúceho prieskumu trhu som neposkytoval(a) získané informácie o
cenách za predmet zákazky podnikateľom ani žiadnym iným osobám. Získané
informácie až po vyhotovenie a podpísanie záznamu z vykonaného prieskumu trhu
som považoval(a) za dôverné.
Bratislava 01.03.2019
………………………….

podpis

Vzor
vykonania prieskumu trhu formou cenovej ponuky
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adresa podnikateľa
(najmenej traja)

č.j.

Bratislava …………….
(dátum)

Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na
predloženie cenovej ponuky na ………………………………………………………….
(uvedie sa stručný opis predmetu obstarávania)
pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
1. Predmet obstarávania
Uvedie sa podrobné jednoznačné vymedzenie predmetu obstarávania v zmysle článku 4
smernice číslo 3/2004 o verejnom obstarávaní v podmienkach Ekonomickej univerzity
v Bratislave.
Tovary:
- uvedie sa druh požadovaného tovaru (tovarov);
- uvedie sa požadované množstvo v ks, hmotnostných jednotkách a pod.;
- dodávka tovarov môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a
montážou, ak predpokladaná cena týchto služieb nepresahuje
predpokladanú cenu dodávaného tovaru.
Služby:
- uvedie sa opis služby (služieb);
- ak sa vyžaduje osobitná spôsobilosť, uvedie sa aká.
Práce:

- uvedie sa opis práce (prác) tj. rozsah požadovaných prác, určený
mernými jednotkami.

Poznámka:
Prieskum trhu sa v podmienkach Ekonomickej univerzity v Bratislave v prípade
obstarávania podprahovou metódou verejného obstarávania s nižšou cenou sa vždy
vyžaduje vykonávať formou písomných cenových ponúk pri obstarávaní stavebných prác
investičnej povahy i neinvestičnej povahy (opráv stavebného charakteru), ďalej pri
obstarávaní služieb týkajúcich sa prípravy a realizácie stavieb alebo stavebných akcií
(projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, autorský dozor, posudky a podobne).
Vo vyššie uvedených prípadoch organizačné zložky sú povinné písomne vyzvať
podnikateľov alebo firmy na predloženiecenových ponúk a výber uchádzača vykonajú na
základe najmenej troch písomne predložených cenových ponúk s jednotne vymedzeným
predmetom obstarávania. Po vyhodnotení ponúk spracujú záznam z vykonaného prieskumu
trhu.
2. Cena predmetu obstarávania:
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Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
Pri tovaroch sa doporučuje stanovenie ceny predmetu obstarávania ako ceny konečnej a
nemennej počas celej doby realizácie predmetu obstarávania .
Pri službách a prácach s dobou realizácie kratšou ako 12 mesiacov doporučujeme stanovenie
ceny predmetu obstarávania ako ceny konečnej a nemennej počas doby realizácie predmetu
obstarávania.
V cenovej ponuke Vás žiadame ďalej uviesť (podľa povahy predmetu obstarávania je vhodné
ďalej požadovať):
Lehota dodania:
uvedie sa obstarávateľom požadovaná lehota na dodanie alebo
dokončenie predmetu obstarávania alebo sa podnikateľ požiada, aby
uviedol jeho najskôr možnú lehotu dodania alebo dokončenia predmetu
obstarávania.
Záručná lehota:
požadujem, aby ste vo svojej ponuke uviedli dĺžku záručnej lehoty za
………………………………………
(uvedie sa predmet obstarávania)
Tu sa uvedie aj požiadavka na vykonávanie záručných opráv (kde je ich
potrebné vykonávať a za akých podmienok – toto sa požaduje hlavne
pre tovary).
Financovanie a fakturácia: tu sa uvedie požiadavka obstarávateľa na spôsob financovania a
fakturácie.

Termín predloženia cenovej ponuky:
na adresu

do ……………………..
(deň , mesiac, rok)
Ekonomická univerzita v Bratislave
…………………………………….
(názov organizačnej zložky EU v Bratislave)
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
Informácie na č. tel…………
fax: ……………..
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do ……… h.
(hodina)

