Záznam z prieskumu trhu
na predmet zakázky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie/ zariadenia : Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša Pohorelá
Názov predmetu zákazky : chlieb a pekárenské výrobky
Na základe Príkazu č. 008/2013/UVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania
zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočneníe stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený
prieskum trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikatelských subjektoch:
Por.č.

Názov a sídlo uchádzača

Cena bez DPH

cena s DPH

€

€

spôsob prieskumu trhu
/e-mail, písom. ponuka, leták atď./

1

Ing. Flosník pekáreň Brezno

13 708,315

16 449,978

c. ponuka

2

O. Murín pekáreň Brezno

14 037,28

16 852,75

c. ponuka

3

Š. Koles pekáreň Telgárt

-

-

nezaslal

Úspešný uchádzač: Ing. Jozef Flosník Brezno

Dóvody výberu / cena, kvalita, tech. parametre, atď./ : cena

Dokumentácia prieskumu trhu
1 doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/

2

objednávka, resp. zmluva

3

ďalšie doklady / cenník, letáky, akcie, písomná ponuka /

Zamestnanec, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko : Anna Orolínová

Funkcia : prevádzkarka

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Riaditeľ organizácie :
Meno a priezvisko : Ing. Dana Kálovcová

Funkcia : riaditeľka DSS

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Záznam z prieskumu trhu
na predmet zakázky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie/ zariadenia : Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša Pohorelá
Názov predmetu zákazky : mlieko a mliečne výrobky
Na základe Príkazu č. 008/2013/UVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania
zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočneníe stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený
prieskum trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikatelských subjektoch:
Por.č.

Názov a sídlo uchádzača

Cena bez DPH

cena s DPH

€

€

spôsob prieskumu trhu
/e-mail, písom. ponuka, leták atď./

1

INMEDIA Zvolen

14 160,22

16 992,264

c. ponuka

2

TAMI Kežmarok

16 385,209

19 662,25

c. ponuka

3

Koliba Hriňová

15 293.-

18 351,60

c. ponuka

Úspešný uchádzač: INMEDIA Zvolen

Dóvody výberu / cena, kvalita, tech. parametre, atď./ : cena

Dokumentácia prieskumu trhu
1 doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/

2

objednávka, resp. zmluva

3

ďalšie doklady / cenník, letáky, akcie, písomná ponuka /

Zamestnanec, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko : Anna Orolínová

Funkcia : prevádzkarka

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Riaditeľ organizácie :
Meno a priezvisko : Ing. Dana Kálovcová

Funkcia : riaditeľka DSS

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Záznam z prieskumu trhu
na predmet zakázky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie/ zariadenia : Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša Pohorelá
Názov predmetu zákazky : mäso a mäsové výrobky
Na základe Príkazu č. 008/2013/UVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania
zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočneníe stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený
prieskum trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikatelských subjektoch:
Por.č.

Názov a sídlo uchádzača

Cena bez DPH

cena s DPH

€

€

spôsob prieskumu trhu
/e-mail, písom. ponuka, leták atď./

1

Ľ. Lapin Ban. Bystrica

28 214.-

33 857.-

c. ponuka

2

M. Bučková Polomka

39 549,80

46 628,70

c. ponuka

3

Diamon Poprad, Vijofel Bardejov

-

nezaslali

-

Úspešný uchádzač: Ľ. Lapin Banská Bystrica

Dóvody výberu / cena, kvalita, tech. parametre, atď./ : cena

Dokumentácia prieskumu trhu
1 doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/

2

objednávka, resp. zmluva

3

ďalšie doklady / cenník, letáky, akcie, písomná ponuka /

Zamestnanec, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko : Anna Orolínová

Funkcia : prevádzkarka

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Riaditeľ organizácie :
Meno a priezvisko : Ing. Dana Kálovcová

Funkcia : riaditeľka DSS

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Záznam z prieskumu trhu
na predmet zakázky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie/ zariadenia : Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša Pohorelá
Názov predmetu zákazky : ovocie a zelenina
Na základe Príkazu č. 008/2013/UVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania
zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočneníe stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený
prieskum trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikatelských subjektoch:
Por.č.

Názov a sídlo uchádzača

Cena bez DPH

cena s DPH

€

€

spôsob prieskumu trhu
/e-mail, písom. ponuka, leták atď./

1

HISPA SK B. Bystrica

20 001,20

24 069,84

c. ponuka

2

LUNYS Poprad

-

-

nezaslal

3

VEZOPAX Zvolen

-

-

nezaslal

Úspešný uchádzač: HISPA SK Banská Bystrica

Dóvody výberu / cena, kvalita, tech. parametre, atď./ : cena

Dokumentácia prieskumu trhu
1 doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/

2

objednávka, resp. zmluva

3

ďalšie doklady / cenník, letáky, akcie, písomná ponuka /

Zamestnanec, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko : Anna Orolínová

Funkcia : prevádzkarka

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Riaditeľ organizácie :
Meno a priezvisko : Ing. Dana Kálovcová

Funkcia : riaditeľka DSS

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Záznam z prieskumu trhu
na predmet zakázky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie/ zariadenia : Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša Pohorelá
Názov predmetu zákazky : potravinárske výrobky
Na základe Príkazu č. 008/2013/UVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania
zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočneníe stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený
prieskum trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikatelských subjektoch:
Por.č.

Názov a sídlo uchádzača

Cena bez DPH

cena s DPH

spôsob prieskumu trhu

€

€

17 495,675

20 994,810

c. ponuka

/e-mail, písom. ponuka, leták atď./

1

INMEDIA Zvolen

2

PRIMA ZDROJ Pov. Bystrica

-

-

nezaslal

3

VEMAC Sk Ban. Bystrica

-

-

nezaslal

Úspešný uchádzač: INMEDIA Zvolen

Dóvody výberu / cena, kvalita, tech. parametre, atď./ : cena

Dokumentácia prieskumu trhu
1 doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/

2

objednávka, resp. zmluva

3

ďalšie doklady / cenník, letáky, akcie, písomná ponuka /

Zamestnanec, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko : Anna Orolínová

Funkcia : prevádzkarka

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

Riaditeľ organizácie :
Meno a priezvisko : Ing. Dana Kálovcová

Funkcia : riaditeľka DSS

Dátum : 12.2.2014

Podpis :

