Záznam
z prieskumu trhu.
Názov predmetu zákazky : Anglický jazyk- vyučovanie
Predmet prieskumu trhu
: vyučovanie anglického jazyka

Stručný popis :
V rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré skvalitnia ich
výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja základy gramatiky
vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho pravopis.
Slovník spoločného CPV : stredné vzdelávanie - 80200000-6
Kategória : služba
Predpokladaná hodnota zákazky : 1.500,00 €
Spôsob vykonávania prieskumu : telefonické oslovenie lektorov - učiteľov, ktorí
vyučujú anglický jazyk.
Osoba, zodpovedná za určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Ing. Ľubomír Kvasnička
Vybraný zhotoviteľ : Ing. Miroslav Kadlec, Lermontova 11, 036 01 Martin

Kritérium : najnižšia cena
Zmluvná cena : 10,00 € / 1 vyučovacia hodina
Požadované doklady :
- identifikačné údaje navrhovateľa
- sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu,
- originál výpisu z Obchodného registra,
- označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonicky kontakt
- cenovú ponuku za realizáciu predmetu súťaže,
- písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže,
- uvedenými v článku 6 tohto oznámenia.
Všetky návrhy boli predložené včas a v požadovanom rozsahu.
Tabuľka cenových ponúk tvorí prílohu tejto zápisnice.

Spôsob vzniku záväzku : objednávka
Zápis obsahuje ako prílohu :
1, Tabuľku s údajmi o záujemcoch a porovnaním cien
2, Všetky cenové ponuky.

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti
a dôvernosti.

Ing. Michaela Krajčiová
zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

...........................................................

Bratislava 02.01.2015

Schválil :

Ing. Zdenek R a d a
riaditeľ SOŠ

Predmet prieskumu trhu

: vyučovanie anglického jazyka

Porovnávacia tabuľka cenových ponúk.

Uchádzač - kontakt

Rozsah prác

Cena bez DPH

Cena s DPH

Poznámka

Ing. Ľubica Magnusson
0911 876 931

Vyučovanie ANJ

15,00 €/ 1.vyuč.hod

Vysoká cena

PaedDr. Mária Zacharová
0903 227 812

Vyučovanie ANJ

12,00 €/ 1.vyuč.hod

Vysoká cena

Ing. Miroslav Kadlec
0915 800 836

Vyučovanie ANJ

10,00 €/ 1.vyuč.hod

Primeraná cena

Ceny boli zisťované telefonickým oslovením lektorov- učiteľov, ktorí vyučujú anglický jazyk.
Požadované vyučovanie anglického jazyka je najvýhodnejšie realizovať s lektorom- učiteľom : Ing. Miroslav Kadlec, Lermontova 11, 036 01
Martin
Bratislava 2.1.2015

Ing. Michaela Krajčiová ..................................................................................

