ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie/zariadenia: Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota
Názov predmetu zákazky: interaktívna tabuľa EliteBoard D82+ 10 Touch, projektor EPSON EB-520, držiak
(podľa špecifikácie projektu zo SLSP )
Na základe Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO 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 a Internej smernice č. 1/2018 k VO bol uskutočnený prieskum trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikateľských subjektoch:

Por.
č.

1.
2.

Názov a sídlo uchádzača

Spôsob prieskumu trhu
Cena bez DPH

Cena s DPH

1 158,00

1 390,00

výstup z internetu

1 205,58

1 446,70

výstup z internetu

MBtech
Banská Bystrica
GOTANA
Nedanovce

(e-mail, internet cenník, leták,
reklama, písomná ponuka atď.)

3.

Úspešný uchádzač: MBtech Banská Bystrica

Dôvody výberu (cena, kvalita, technické parametre, atď...)
cena, referencie
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 ponuka)

Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko
Funkcia
Ing. Miloš Ďurina

správca siete

Dátum

Podpis

25.6.2018

* Štatutárny zástupca OvZP
Meno a priezvisko
PaedDr.Miriam Szántóová

Funkcia
riaditeľka

Dátum
25.6.2018

Podpis

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie/zariadenia: Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota
Názov predmetu zákazky: Notebook DELL Latitude E6430 (podľa špecifikácie projektu zo SLSP)
Na základe Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO 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 a Internej smernice č. 1/2018 k VO bol uskutočnený prieskum trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikateľských subjektoch:

Por.
č.

1.
2.
3.

Názov a sídlo uchádzača

Spôsob prieskumu trhu
Cena bez DPH

Cena s DPH

224,00

269,10

výstup z internetu

257,00

309,00

výstup z internetu

280,00

336,00

výstup z internetu

MBtech
Banská Bystrica
BigON, s.r.o
Banská Bystrica
Technimax, s.r.o
Rapotín

(e-mail, internet cenník, leták,
reklama, písomná ponuka atď.)

Úspešný uchádzač: MBtech Banská Bystrica

Dôvody výberu (cena, kvalita, technické parametre, atď...)
cena, referencie
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 ponuka)

Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko
Funkcia
Ing. Miloš Ďurina

správca siete

Dátum

Podpis

25.6.2018

* Štatutárny zástupca OvZP
Meno a priezvisko
PaedDr.Miriam Szántóová

Funkcia
riaditeľka

Dátum
25.6.2018

Podpis

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie/zariadenia: Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota
Názov predmetu zákazky: Počítač bez monitora
Na základe Príkazu č. 002/2018/ODDFIVO 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 a Internej smernice č. 1/2018 k VO bol uskutočnený prieskum trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikateľských subjektoch:

Por.
č.

1.
2.
3.

Názov a sídlo uchádzača

Spôsob prieskumu trhu
Cena bez DPH

Cena s DPH

115,00

139,00

výstup z internetu

125,00

150,06

výstup z internetu

165,00

199,00

výstup z internetu

MBtech
Banská Bystrica
ADIR
Bratislava
Mega Computer
Vráble

(e-mail, internet cenník, leták,
reklama, písomná ponuka atď.)

Úspešný uchádzač: MBtech Banská Bystrica

Dôvody výberu (cena, kvalita, technické parametre, atď...)
cena, referencie
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 ponuka)

Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko
Funkcia
Ing. Miloš Ďurina

správca siete

Dátum

Podpis

25.6.2018

* Štatutárny zástupca OvZP
Meno a priezvisko
PaedDr.Miriam Szántóová

Funkcia
riaditeľka

Dátum
25.6.2018

Podpis

