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“
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. Verejný obstarávateľ:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
IČO:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
Bratislava 1
812 43
00397687

2.Predmet zákazky - Rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku v športovom areáli
Mladá garda
Výmena osvetlenia futbalového ihriska v športovom areáli Mladá garda
- rozmer ihriska 100 x 55 m, celková plocha 109 x 58 m
- demontáž existujúcich svetiel (16 ks)
- montáž nový svetiel na existujúce 12,5 m stĺpy - intenzita osvetlenia 200 lx – norma
na priateľské zápasy
- možnosť regulácie osvetlenia podľa obsadenosti – varianty svietenia
Lehota dodania do 31.10.2019.
CPV – 31520000-7
3.Spôsob vykonania prieskumu:

3.1 Výzva na predloženie ponúk zaslaná dňa.....22.07.2019..............................
( iný spôsob, ktorý je administrovaný a preukázateľný)
Lehota na predkladanie ponúk 29.07.2019 o 11.00
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

1.

Športfinal s.r.o. Bratislava

2.

Abatec CZ, s.r.o. Brno

c.spendla@s emailom
portfinal.sk
mechura@a emailom
batec.cz

Dátum a poznámka

22.07.2019
22.07.2019
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3.

Category a.s. Brno

lukas.galcan emailom
@category.c
z

22.07.2019

Všetci oslovení záujemcovia sú oprávnení dodávať službu v rozsahu predmetu zákazky.
Tabuľka č.2:Uchádzači, ktorí predložili ponuky v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk

Kritérium najnižšia cena bez DPH:
P. č.

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

1.

Abatec CZ, s.r.o. Brno

Kontaktná osoba
Tel. číslo / email

Návrh na plnenie
kritéria v EUR bez
DPH

Návrh na plnenie Predloženie
kritéria v EUR
ponuky
vrátane DPH

Poradie

mechura@a 39 435,20
47 322,24
25.7.2019 1.
batec.cz
2. Športfinal s.r.o. Bratislava
c.spendla@s 42 258,40
50 710,08
24.7.2019 2.
portfinal.sk
3. Category a.s. Brno
lukas.galcan 43 343,80
52 012,56
26.7.2019 3.
@category.c
z
Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku sú oprávnení dodávať službu v rozsahu predmetu
zákazky.
4.Vybraný dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ( názov a adresa sídla) :
Abatec CZ, s.r.o. Brno
5. Konečná zmluvná cena: 39 435,20 € bez DPH
6. Spôsob vzniku záväzku:
a) na základe zmluvy a následnej fakturácie
b) na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie
7. Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti
a dôvernosti:
zodpovedný zamestnanec: meno, priezvisko a funkcia podpis

....Ing. Igor Kolenička, útvar verejného obstarávania

V Bratislave, dňa ..30.07.2019.................................

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

