Záznam
z prieskumu trhu.
Názov predmetu zákazky :
Predmet prieskumu trhu
: Preloženie merania a úpravy v TS0554-000
v zmysle požiadaviek ZSDIS pre objekt na Vranovskej č.2
v Batislave
Stručný popis :
V zmysle požiadaviek ZSDIS je nutné v trafostanici TS0554 zabezpečiť úpravy, ktoré majú
zabezpečiť stav pripojenia odberného miesta v zmysle štandardov Západoslovenskej
distribučnej, a.s. pre objekt na Vranovská 2, Bratislava - z úlohy vyplynuli opatrenia, ktoré
sú predmetom prieskumu trhu.
Slovník spoločného CPV :

elektrické zariadenie a prístroje

: 31600000 - 2

Kategória : elektrické zariadenie a prístroje
Predpokladaná hodnota zákazky : do 5.000,- € bez DPH
Spôsob vykonávania prieskumu : telefonické oslovenie firiem, ktoré sa zaoberajú
požadovanými prácami.
Osoba, zodpovedná za určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Ing.Štefan Kása
Vybraný zhotoviteľ : Ľubomír Fádlik, Pod Zečákom 1490/37 , 841 03 Bratislava
Kritérium : najnižšia cena
Zmluvná cena : 4.208.03,– €
Požadované doklady :
- identifikačné údaje navrhovateľa
- sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu,
- označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonicky kontakt
- cenovú ponuku za realizáciu predmetu súťaže,
Tabuľka cenových ponúk tvorí prílohu tejto zápisnice.

Spôsob vzniku záväzku : Zmluva o dielo
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. Štefan
Kása, vedúci technického oddelenia.......................................
Tel. : 0905 614896

Bratislava 22.02.2016

: Preloženie merania a úpravy v TS0554-000
v zmysle požiadaviek ZSDIS pre objekt na Vranovskej č.2
v Bratislave

Predmet prieskumu trhu

Porovnávacia tabuľka cenových ponúk.

Firma - kontakt
Ľubomír Fádlik
Pod Zečákom
1490/37
841 03 Bratislava
Elektro Global
Slovakia,s.r.o
Kolmá 8
851 01 Bratislava
EL Desing s.r.o
Wolkrova 19
851 01 Bratislava

Cena
4208,03 €

Nie je platca
DPH

4998,4€

Bez DPH

Bez cenovej
ponuky

Ceny boli zisťované telefonickým oslovením firiem, ktoré sa zaoberajú požadovanými
prácami.
Požadované práce najvýhodnejšie realizovať s firmou Ľubomír Fádlik s.r.o.
Bratislava 22.02.2016

Ing. Štefan Kása..................................................................................

