
 
Príloha číslo 2  

Príkazu rektora číslo 5/2013-PR 
 

 

K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 – PR  
„Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ 

 

V Z O R  

Záznam z prieskumu trhu pri bežných tovaroch bez použitia elektronického trhoviska 
 (v prípade, že zákazka je financovaná zo štrukturálnych fondov EU a iných obdobných zdrojov ) 

1.Názov zákazky: ........................................................................................................................ 

2.Predmet zákazky:..................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
3.CPV (spoločný slovník obstarávania): ....................................................................................  
4.Spôsob vykonania prieskumu:  

4.1 zjednodušená výzva na predloženie ponúk zaslaná dňa................................... 

 ( iný spôsob, ktorý je administrovaný a preukázateľný)  

4.2 lehota na predkladanie ponúk ( najmenej 5 pracovných dní odo dňa zaslania výzvy na predloženie 
ponúk)................................... 

4.3  otváranie ponúk................... 

4.4 Kritérium na vyhodnotenie ponúk  

Tabuľka č.1: Oslovení záujemcovia (verejný obstarávateľ osloví v listinnej podobe najmenej troch záujemcov) 

P. č. Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ 
(obchodné meno, adresa sídla alebo 
miesta podnikania) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob oslovenia  Dátum a poznámka 
 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

 
Tabuľka č.2:Uchádzači, ktorí predložili ponuky v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk 

P. č. Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ 
(obchodné meno, adresa sídla alebo 
miesta podnikania) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Návrh na plnenie kritéria 
v EUR bez DPH 

Návrh na 
plnenie 
kritéria v EUR 
vrátane DPH 

Poradie 

1.  
 

    

2.      
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3.  
 

    

 
5.Vybraný dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ( názov a adresa sídla) :  
 
.....................................................................................................................................................
.. 
 
6. Konečná zmluvná cena: ....................................................EUR vrátane DPH ( Ak úspešný 
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH) 

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (napr. doklad o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu) 

a) výpis z obchodného registra 
b) živnostenské oprávnenie 
c) iné oprávnenie (uviesť) 

8. Spôsob vzniku záväzku: 

a) na základe zmluvy a následnej fakturácie  
b) na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie  

  
9. Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti 
 a dôvernosti: 
 zodpovedný zamestnanec (komisia): meno, priezvisko a funkcia podpis      

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

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

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

 V Bratislave, dňa ...................................  

 
10. Dodržanie postupu vo verejnom obstarávaní overuje v súlade s § 100 ZoVO (vyplní útvar 

verejného obstarávania) : 
  
 meno, priezvisko podpis  

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

 V Bratislave, dňa...................................  

 


