Obec Pata
__________________________________________________
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC
Názov obce: Pata
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: Obecný úrad Pata, Hlohovecká 103, 925 53 Pata
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00306126
Štatutárny zástupca: PaedDr. Jozef Berčík, PhD., starosta obce
Telefonický kontakt: +421 905 965 650
Email: starosta@obecpata.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Erika Ševečková
Email: erika.seveckova@obecpata.sk
Telefonický kontakt: +421 31/786 0122 kl. 23
Internetová adresa: http://www.obecpata.sk/
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: Doplniť názov zákazky ( pozor ak sa jedná o zákazku financovanú z EÚ alebo VÚC,
tento názov zákazky musí byť totožný s názvom projektu)
CPV: Slovník VO:
Druh zákazky: Práce/Tovary/Služby
Doplňujúci predmet: Práce/Tovary/Služby ( ak je relevantné)
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti / je rozdelený na časti ( ak je
relevantné)
Stručný opis predmetu zákazky:
Informácie ohľadom projektu: Predmet zákazky bude realizovaný v rámci projektu s názvom:
„.............................“ ( ak je relevantné)
Predpokladaná lehota trvania zákazky:
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky:
Zdroj financovania:
1. z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel
alebo
2. z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel a zdrojov NFP v rámci
daného operačného programu
alebo
3. z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel v min. 5 % podiele a zo
zdrojov poskytnutých formou dotácie
V prípade služieb projektanta uviesť nasledovné:
Harmonogram realizácie predmetu zákazky:
Rozsah plnenia:
Spôsob záväzku:
1. Objednávka
2. Zmluva
3. Rámcová dohoda
Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu na základe faktúry so splatnosťou 14 dní. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky. ( alebo poskytuje a v akej výške %).
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Pri Zmluve o dielo uviesť: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe
riadne vystavenej faktúry so splatnosťou ............... kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní diela.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky. ( alebo ak poskytuje v akej výške).
V prípade projektu uviesť: Dodávatelia sú povinní uviesť vo faktúre názov projektu: „........................“ a názov
predmetu zákazky.
Pri rámcovej dohode uvádzame: Úhradu ceny prác a materiálov vrátane dopravy uskutoční verejný
obstarávateľ na základe faktúr za každé plnenie v rámci čiastkovej objednávky. Dodávateľ má povinnosť
vystaviť faktúru a túto doručiť najneskôr do 3 pracovných dní objednávateľovi, ale až po predložení
a písomnom odsúhlasení vykonaných prác a dodávok materiálov, či zariadení alebo tovarov alebo služieb
objednávateľom. Platnosť faktúry je 14 kalendárnych dní. Pokiaľ bude potrebné dodanie náhradných dielov
alebo materiálov alebo tovarov alebo služieb, ktoré nie sú obsiahnuté v opise predmetu zákazky v rámci
dohodnutého rozsahu v Rámcovej dohode, verejný obstarávateľ bude zákazku realizovať na základe osobitnej
objednávky.
III. SPÔSOB VYKONANIA PRIESKUMU TRHU
Verejný obstarávateľ v období od ……………… 2018 do …………….. 2018 elektronicky/emailom oslovil
XY záujemcov na predloženie nezáväzných cenových ponúk, aby zabezpečil čo najväčší počet ponúk pre
objektívne stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pri jej plánovanom zadávaní. Záujemcovia predložili
predbežné cenové ponuky elektronicky/ emailom na predmet zákazky v zmysle požiadavky.
IV. ZOZNAM ZÁUJEMCOV, oslovených elektronicky/emailom na predloženie nezáväzných cenových ponúk pre
stanovenie PHZ:

Por.
č.

1.

Identifikácia záujemcov

Dátum oslovenia – elektronicky/emailom

Názov:
Adresa sídla alebo miesto podnikania:
Email:

2.

3.
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V. ZOZNAM ZÁUJEMCOV, ktorí elektronicky/emailom predložili cenové ponuky pre stanovenie PHZ.

Por.
č.

1.

Identifikácia záujemcov

Celková cena
v Eur bez DPH

Názov:
Adresa sídla alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Email:
Tel.:
Cenová ponuka bola predložená dňa: ...................... emailom

2.

3.

VI. ZÁVER – STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky, bola stanovená priemerom všetkých predložených cien v rozsahu opisu
predmetu zákazky v rámci elektronicky/emailom vykonaného prieskumu od XY záujemcov vo výške:
............................... Eur bez DPH.
V rámci vykonaného prieskumu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre plánované verejné
obstarávanie pre zákazku s názvom: „.......................................“, verejný obstarávateľ v rámci aktuálnych
finančných limitov, rozhodol o zadaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade projektu uvádzame:
V rámci vykonaného prieskumu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre plánované verejné
obstarávanie pre zákazku s názvom „.............................“ pre plánovaný projekt s názvom „...................................“,
verejný obstarávateľ v rámci aktuálnych finančných limitov, rozhodol o zadaní zákazky podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Vypracovala:

…………………………...........……….............
Mgr. Erika Ševečková
administratívna pracovníčka
Podpísaná, Mgr. Erika Ševečková , vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky
nestrannosti a dôvernosti a nie som ani osobou, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu
k uchádzačovi alebo záujemcovi alebo k predkladateľovi cenovej ponuky, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala
na príprave dokumentov v prieskume trhu na strane záujemcu alebo uchádzača - predkladateľa cenovej ponuky,
alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom stanovenia predpokladanej hodnoty
zákazky.

Dátum spracovania:
Prílohy: cenové ponuky dodávateľov doručené emailom x XY
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