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Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, M.M. Hodžu 5, 03101 Liptovský Mikuláš 

 

Prieskum trhu 

 
ZÁPIS 

Z PRIESKUMU TRHU A VÝBER UCHÁDZAČA 

_______________________________________________________________________ 
 
Predmet zákazky :  

 Nábytok a zariadenia  

  

Spôsob vykonania prieskumu : oslovenie firiem osobným dotazom a zverejnením na stránke školy 

Zverejnenie a  oslovenie o cenovú informáciu dňa: 1.12.2014 

Lehota na predloženie informácie: 10.12.2014 

Na vykonanie prieskumu trhu boli ...............3...................  oslovení nasledovní uchádzači : 

 

Do stanoveného termínu doručili svoje ponuky  nasledovní uchádzači : 

 

Por
. Č. 

 

Dodávateľ 

(obchodné meno, adresa jeho sídla) 

 

 

 

Cena vrátane  DPH  

v € 

1. BEGA spol. sro   951 36 Lehota Viď priloženú združenú ponuku 

2. 
KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o Viď priloženú združenú ponuku 

3. 
Daffer, Včelárska 1, P.O.Box 184 971 01 Prievidza Viď priloženú združenú ponuku 

 

Vybratý záujemca: Daffer, Včelárska 1, P.O.Box 184 971 01 Prievidza 

Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej informácie, prípadne menšieho počtu 

ponúk): 

vybratý uchádzač predložil najnižšiu cenovú ponuku 

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

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

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

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

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

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.12.2014 

 

 PhDr. Ľubomír Raši, PhD. – riaditeľ školy 

Schválil: MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 
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Príloha č.8 

 
ZÁPIS 

Z PRIESKUMU TRHU A VÝBER UCHÁDZAČA 

__________________________________________________________________________ 
 

Predmet zákazky :  

Termín vykonania prieskumu:   

Komisia menovaná primátorom mesta :  

1. predseda komisie – osoba odborne spôsobilá pre VO 

2. člen – poslanec MsZ 

3. člen – ........................................ 

Na vykonanie prieskumu trhu boli oslovení Výzvou na predloženie cenovej ponuky  nasledovní uchádzači : 

 

 

 

Do stanoveného termínu doručili svoje ponuky  nasledovní uchádzači : 

 
 Por. 

Č. 

 

Dodávateľ                                       

(obchodné meno, adresa jeho sídla) 

 

 

 

Cena vrátane  DPH  

v € 

   

 
  

 
  

Menovaná komisia posúdila cenové návrhy uchádzačov a konštatuje, že ponuky spĺňajú požiadavky 
verejného obstarávateľa zverejnené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky .  

 

Po preskúmaní cenových ponúk,  komisia rozhodla  a odporúča uzavrieť zmluvu na 
...................................................................................................................... s  uchádzačom č.  

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

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

 

V Liptovskom Mikuláši dňa  

 

Podpisy členov komisie : 

 

 

Schválil : MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 

 


