
Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu lľhu pre:

1 ' ldentiÍikácĺa verejného obstarávateľa

2.Nánov zákazky Stavebný dozor pre projekt ,,Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu."

3' Predmet zákazky (opis predmetu úkuky,technické paramďÍe, požadované množstvo)
SluŽby stavebného dozoru pre stavbu v rámci projektu s náaľom 

"Cyklotrasa 
za zameslnaním do priemyselného areálu"

lTMs 302011K236 v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutĺ NFP č. lRoP-z-302011K236-122-15 zo dňa 3'1.2018 aťyzvy
s kódom kÓd lRoP-Po1 -sc 1 22-201 6-1 5 lntegrovaného operačného pÍogramu,

4. Požadovaný termín a miesto dodania
Mieslo dodania - Stavba cyklotĺasy bude realizovaná na Ul. Niĺĺianska, pľi ceste lii5 a lll/1368, v Ša|i m' č, Veča, na
pozemkoch vkatastrálnom Územĺ Šaľa avkatastrálnom územĺ Močenok, vzastavanom Územĺ amimo zastavaného
územĺa' Doba reaĺizácie výstavby cyklotrasy bude v trvani 7 mesíacov.

5' Spoločný slovník obstarávania
Kód CPV:
Doplňujúce predmety;

hlavný slovnĺk 71520000_9 stavebný dozor
hlavný slovnĺk: 71 31 5300-2 služby stavebného dozoru

71300000_1 inänieĺske sluŽby

6' Dátum zverejneniavýzvy na sút'až na internelovej stránke: 30.4'2018 htto;//sala.sUdatďesam/op/f325-1-1.odÍ,
zároveň odoslané na zakazkvcko@vlada.oov.sk tiež 30.4.201 8

7. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjeKov:

xt Zákazku s nĺzkou hodnotou podľa $117 zákonač.343ĺ2015Z' z' o verejnom obstarávaní a o zmene niektoých
zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov

D zákazku, na Koĺé sa uplatňujú ustanovenia zákona č.34312015 Z. z' o verejnom obslarávanĺ a o zmene
niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov

U ĺné:

Obchodné menoJ Nárov Mesto Saľa

Poštová adresa Námestie Sv' Troiice 7

Mesto Saľa

PsČ 92715

lČo 00306185

Konbkbá osoba lng. Eliška Vargová

tel. č. +421 903649933

e, mail mesto@sala.sk

adľesa hlavnej stĺánky verejného

obstaÉvatelafuRU
wvnľ.sala.sk

P. č.

Dodávďeľ/pos kytovateľĺzhotovitď:

obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta
podnikania, lČO (ak relevantnó)

Kontaktná osoba
Tel. číslo / email

Spôsob a dátum oslovenia Poanámka

Koodis spol s r.o., P. Pázmánya 4913'927 01

Šaľa, lČo 3'l4'ĺ4885, lng' Július Kelemen,
konateľ spoločnosti,

koodis'saĺa@koodis.sk Emailom, 30.4.2018

2. lng. Jozef Popadäk' Horné Zelenĺce 279,920
52 Hoĺne Zelenice, lCo: 17290023

Jozef.Popadak@bekaert,c
0m

Emailom, 30.4.2018

3. lng. Ladislav Chatrnúch' VlSlA, Sládkovičova
50,927 01 Šaľa, tČo: +'ĺ tog sos

l.chatrnuch@visia.sk Emailom, 30.4.2018

4. lng. lvan Tamaškovič, Tamaškovič s.ľ,o,,

Štolská 993, 925 72 Selice, lČo: so 462113
ivan@tamaskovic.sk Emailom, 30,4.2018

5. lng. Marián Antal' SAFI SK, s.r.o., Nitrianska
1541/95
Šaľa 927 05, lČo 48o44 288

dozor.safi@qmail.com Emailom, 30.4.2018

6 lng. Michaĺ Bogár, stavebný dozor, 925 85
Neded,'ĺ188' lČo: 44915101,

dozor.sa@gmail.com Emailom, 30.4.2018

3.



uchádzačov/subjektov' ktorí predloŽili ponuky v lehote na pľedkladanie ponúk

9. Konĺĺola zoznamu dokladov požadovaných vo výaĺe na súťažĺ:
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Cena spolu
bez DPH
(EUR)
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b) ! Nitianska 1541/95, 92705 Šal'a
lČo 48 M4 288

_il i SAFI-SK, s. r. o

5. 6300 I 6300 0 6300
14.5.2018 Nie je

platca
DPH
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PČ Zamam dokladovz

Subjekt č. ĺ.
MCH dozoĺing s.
r. 0.

O. Meszarosa
740/10,01303
Varĺn
ičÓ:sboozzzs

Qulj9kt č.2
ÍttSTAV servis,
s. r. o.

01856 červený
Kameň

tČo: ĺzooĺzgĺ

č.3
KooDĺS spol. s r.
0.._..

P. Pázmánya
49/3,92701 Šďa

tlogĺĺĺ4sä5

subjgK!. a
lng. Jozef

Pgpdll ,,
Homé Zeĺenice
279,92052
Homé Zelenĺce
ĺčo: ĺz2sÔ0ás

Sub[ekt č. 5

SAFĺ€K s. r. o

Nĺrianska"
154185,92705
Šaľa
tčoĺsoĺĺzog

I Návrh na olnenie krĺtéňí áno ano an0 ano áno

2.
Doklad o oprávnenĺ poskýovať
sluŽbu

nie (overené

v OR SR)
áno ano ano

ano

3. Doklad o odbomeĺ spôsobilosli nre ano áno ano áno

4.
Podpísaný návň mandábej
zmluw

áno áno áno áno
áno

5 Cestné whlásenie ano an0 an0 an0 áno

1 0' ldentÍfikácia vybraného dodávateľďzhotoviteľďp-oslrytovateľa:
sAFl-sK' s. r, o., Nitrianska 1541/95' 92705 Saľa, lco 48 044 288

'l 1. Zdôvodnenie výberu:

! ľĺajnizsia cena bez DPH

Xl ľajnizsia cena s DPH

fl Ekonomĺcky najvýhodnejšia ponuka

12. Konečná zmlwná cena 6300 EUR ( dodávateľ nie je pIatca DPH)
13' Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

E oujeonavta
x
tr
D

Zmluva
Rámcová dohoda
lné:

14' lné skutočnosli) _ v rámcinávrhu mandátnejzmluvy bolĺ ĺdentiĺikované dve chyby: Bod 5.3 zmluvy sa opravuje 1/12 na 1ft,

V bode 6.3 zmĺuvy sa posledné slová s odbornÝm zameranĺm pozemné stavbv vypúšťajú, pretoŽe v rámci podnienokvo ýzve
nebo\a stanovená podnienka s konkrétnou špecializáciou stavebného dozora'

1V rámci kontroly dokladovje potrebne overiť skutočnosť, či sú oslovení záujemcovia opĺávnenĺ dodávať sluŽbu, tovar alebo
pľácu v rozsahu predmetu zákazky,

2 V pĺípade dokladov na preukázanĺe splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať
stavebné práce/poskýovať sluŽbu predkladá uýpis z obchodného reg|stĺa, Živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie
(uviesť)-

2



Uvedená skutočnosť bola oznámená osloveným subjeffion emailom 7.5.2018.

í5. Miesto a dátum vyhodnotenĺa pĺedložených ponúk:

-Vyhlasujem, Že vsúúslosti svyhodnotenĺm zákuky spĺňam podmienku nezaujatostĺ vo vďahu kpotenciálnym dodávateľom

a potvľdzujem, že uvedené údaje sú pravdive.

Pľílohy;

Ba
Preukázateľne odoslané vizvy na sútaŽ
Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ĺch doručenia

tt ĺ

za prieskum

Meno a pľiezvisko Podjis Dátum

lng. Eliška Vargová Aĺ
!

osoba poverená vykonanĺm

prieskumu trhu'
14.5.2018

osoba zďpovedná za

vykonanie pľieskumu tľhu'
lng. Eliška Vargová

ĺl
tt

14.5.20ĺ8

\--*' ,/1Schválil lng, František ČibÍik 14.5.20í8
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