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Mesto SABINOV

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Prieskum trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky
1.

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

Mesto Sabinov

2.

Predmet/názov zákazky:

„Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája“ –
externé riadenie – projektový manažér

3.

Druh zákazky (tovary/služby/práce):

služby

4.

Kód CPV:

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre
stavebné práce

5.

Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

310041K678

6.

Operačný program:

Kvalita životného prostredia

7.

Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

oslovenie potencionálnych dodávateľov
e-mailom

8.

Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný 2:
a) zoznam oslovených dodávateľov :
Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Prijatá ponuka:
áno/nie

19.06.2019

e-mail

áno

19.06.2019

e-mail

nie

19.06.2019

e-mail

nie

Názov osloveného dodávateľa
Tiburon, s.r.o.,
Levočská 12, Prešov
Agentúra regionálneho rozvoja PSK,
Prostějovská 117/A, Prešov
REDEA Consulting, s.r.o.,
Pavlovičovo námestie 34, Prešov

b) zoznam predložených ponúk:
Názov dodávateľa, ktorý
predložil ponuku
Tiburon, s.r.o.,
Levočská 12, Prešov
REDEA Consulting, s.r.o.,
Pavlovičovo námestie 34, Prešov
Agentúra regionálneho rozvoja PSK,
Prostějovská 117/A, Prešov

Dátum
predloženia

Suma ponuky relevantná pre určenie PHZ
v EUR bez DPH

20.06.2019

4.980,00 €

20.06.2019

5.079,60 €

21.06.2019

4.930,20 €

Poznámka

a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn. telefonický prieskum nie je akceptovaný).
2
Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu trhu. Vyžaduje sa osloviť alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov.
1

Uviesť aký:
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Mesto SABINOV

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení:
Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na internetovú
stránku (ak relevantné)

Suma relevantná
pre určenie PHZ
v EUR bez DPH

Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
9.

Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu 3: 4.996,60 € bez DPH

10. Identifikácia úspešného uchádzača:

Agentúra regionálneho rozvoja PSK,
Prostějovská 117/A, Prešov

11. Cena víťaznej ponuky:

4.930,20 € bez DPH / 5.916,24 s DPH

12. Spôsob vzniku záväzku:

Zmluva o dielo

13. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:

Mgr. Anton Tomčan

14. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Sabinov, 02.07.2019

15. Prílohy4:

oslovenie potencionálnych dodávateľov
ponuky potencionálnych dodávateľov
e-mailom

Spracoval:

Mgr. Anton Tomčan
projektový manažér

Ing. Michal Repaský
primátor mesta

Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, ktorá tvorí podklad na určenie PHZ podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní.
4
Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä doklady/dokumenty uvádzané v bode 9.
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