Záznam
z prieskumu trhu.
Názov predmetu zákazky :
Predmet prieskumu trhu
: zabezpečenie vyučovania v odbore č.8545 H zlatník - klenotník
Stručný popis :
Jedná sa o zabezpečenie praktického vyučovania v odbore č.8545 H zlatník – klenotník v rozsahu
60 hodín mesačne.
Slovník spoločného CPV :

odborné stredné vzdelávanie : 80212000-3

Kategória : služba
Predpokladaná hodnota zákazky : 5.940,- €
Spôsob vykonávania prieskumu : telefonické oslovenie firiem, ktoré poskytujú požadovanú
službu, vyžiadanie cenovej ponuky.
Osoba, zodpovedná za určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Ing. Ľubomír Kvasnička
Vybraný zhotoviteľ : BZ GOLD, s.r.o., Grosslingova 69, 811 09 Bratislava
Kritérium : najnižšia cena
Zmluvná cena : 5.940,- €
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.

-2Spôsob 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. Ľudovít Iván, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie...............................................

Bratislava 27.11.2014

Schválil :

Ing. Zdenek R a d a
riaditeľ SOŠ

Predmet prieskumu trhu

: zabezpečenie vyučovania v odbore č.8545 H zlatník - klenotník

Porovnávacia tabuľka cenových ponúk.

Firma
VA GOLD, s.r.o.
Drotárska cesta 28, BA
Trigold, s.r.o.
trigold@trigold.sk
BZ GOLD, s.r.o.
bzgold@gmail.com

Cena bez DPH

Cena s DPH

Poznámka

13,00 € / 1 hodina

13,00 € / 1 hodina

Vysoká cena

11,00 € / 1 hodina

11,00 € / 1 hodina

Vysoká cena

9,00 € / 1 hodina

9,00 € / 1 hodina

Primeraná cena

Ceny boli zisťované telefonickým oslovením firiem, ktoré poskytujú požadovanú službu a
vyžiadaním cenovej ponuky.

Požadovanú službu je najvýhodnejšie realizovať firmou : BZ GOLD, s.r.o., Grosslingova 69,

811 09 Bratislava

Bratislava 27.11.2014

Ing. Ľudovít

Iván................................................................................

Záznam
z prieskumu trhu.
Názov predmetu zákazky :
Predmet prieskumu trhu
: zlatnícke náradie - odbor zlatník - klenotník
Stručný popis :
Zlatnícke náradie je pre potreby praktického vyučovania odboru zlatník - klenotník.
Slovník spoločného CPV :

rôzne ručné nástroje : 44512000-2

Kategória : tovar
Predpokladaná hodnota zákazky : bez DPH : 2.898,49 €
DPH
: 579,71 €
.. s DPH : 3.478,20 €
Spôsob vykonávania prieskumu : elektronická komunikácia s firmami, ktoré sa zaoberajú predajom
požadovaného tovaru.
Osoba, zodpovedná za určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Ing. Ľudovít Iván
Vybraný zhotoviteľ : Auren, Sládkovičova 18, 943 41 Levica
Kritérium : kompletnosť požadovaného náradia, najnižšia cena
Zmluvná cena : 3.478,20 €
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.

-2Spôsob 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. Ľudovít Iván, zástupca riaditeľa pre PV.............................................................

Bratislava 01.10.2014

Schválil :

Ing. Zdenek R a d a
riaditeľ SOŠ

Predmet prieskumu trhu

: zlatnícke náradie - odbor zlatník - klenotník

Porovnávacia tabuľka cenových ponúk.

Firma - kontakt
Gem International
Group
Bc. Martinček,
094942359
De Luxe Design
M. Malíček,
0949491258
Auren, 934 01
Levice
036 / 6313264

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Poznámka
Napriek prísľubu
neposlali cenovú
ponuku.

2.898,49

579,71

3.478,20

Napriek prísľubu
neposlali cenovú
ponuku.
Primeraná cena

Ceny boli zisťované elektronickým oslovením firiem, ktoré sa zaoberajú požadovanými prácami.
Napriek prísľubom cenové ponuky neposlali.
Vzhľadom na dlhoročné dobré skúsenosti, čo sa týka požadovaného rozsahu a ceny zlatníckeho
náradie je najvýhodnejšie realizovať nákup u firmy AUREN, Levice.
Bratislava 01.10.2014

Ing. Ľudovít

Iván................................................................................

