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ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 

na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce) 

 

Názov organizácie/zariadenia: DD a DSS, Czambelova 23, Slovenská Ľupča, 976 13  

Názov predmetu zákazky: Zelenina, ovocie. 

Na základe Príkazu č. 005/2014/ODDIVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania 

zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie 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 podnikateľských subjektoch: 

 

Por. 

č. 
Názov a sídlo uchádzača  Cena bez DPH Cena s DPH 

Spôsob prieskumu trhu 

(e-mail, internet cenník, leták, 

reklama, písomná ponuka 

atď.) 

 

1. 

 

GPM VOZ, s. r. o.  

Neresnicka cesta 3418/72 

Zvolen 

 

1 762.54 

 

2 115,05 

 

Výzva: e – mail, 

písomná cenová ponuka bola 

doručená e - mailom  

 

2. 

HISPA SK s. r. o., 

Bancíkovej 1/A, 

Bratislava 

 

0 

 

0 

Výzva: e – mail, 

písomná cenová ponuka 

nebola doručená 

 

3. 

 

LUNYS, s. r. o. 

Vodárenská 38, 

Poprad  

 

2 171,59 

 

2 605,91 

Výzva: e- mail, 

písomná cenová ponuka bola 

doručená e - mailom 

4. Predaj zeleniny a ovocia, 

p. Pinková, 

Slovenská Ľupča 

 

0 

 

0 

Výzva: e- mail i osobne, 

písomná cenová ponuka 

nebola doručená 

 

 

Úspešný uchádzač:   GPM VOZ, s. r. o.,Neresnicka cesta 3418/72, Zvolen, 960 01 

 

Dôvody výberu (cena, kvalita, technické parametre, atď...): 

Najnižšia cena, garancia cien počas trvania zmluvy, náklady na dopravu musia byť zahrnuté 

v cene, požadovaný sortiment dodávať aj v menších množstvách, dodržiavanie pravidiel 

záručných dôb potravín, dodávanie tovaru v pondelok až piatok v dopoludňajších hodinách 

 

Dokumentácia prieskumu trhu 

1.  Doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/ uskutočňovať stavebné práce  

2.  Objednávka, resp. zmluva 

3. Ďalšie doklady (cenník, letáky, akcie, fotodokumentácia, katalóg, výstup z internetu, písomná 

cenová ponuka) 

 

Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil: 

Meno a priezvisko  Funkcia                          Dátum   Podpis 

Mgr. Jarmila Potančoková Hospodársky referent             6.11.2014 

 

* Štatutárny zástupca OvZP / vedúci oddelenia IVO:  

Meno a priezvisko                 Funkcia                                     Dátum   Podpis 
Mgr. Denisa Hrašková riaditeľka DD a DSS Sl. Ľupča  6.11.2014 


