Dátum

Poznámka (Spôsob
vykonania
prieskumu telefonicky, osobne,
mailom, internet)

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Viď C P

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Norbert Kelemen

Viď CP

Viď CP

08.12.2014

web

Slovpap Slovakia

Viď CP

Vid CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

P.
č.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa sídla alebo
miesta podnikania)

Trhová cena Trhová cena
v EUR s DPH v EUR bez
DPH

1.

TSV Papier

Viď. CP

2.

MK Trade - Fiľakovo

3.
4.

Celkové náklady na
obstaranie predmetu
zákazky(dopravné,
mzdové...), ak sú

Typ (druh)
dodávky

Kontaktná
osoba č. tel.
(v prípade
tel.
oslovenia)

Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): 2 000,- €
Identifikácia vybraného dodávateľa: M.K.Trade - Fiľakovo, Koháryho 2, 986 01 Fiľakovo
• Najnižšia cena
• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena)** cena je vrátane dopravy
• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena): Firma M.K.Trade má v ponuke originály tonerov na rozdiel od firmy TSV ktorá má v ponuke len repasovanie
tonerov. Firma M.K.TRADE je pre nás dostupnejšia, ceny sú uvedené vrátane dopravy a taktiež nám poskytne zľavy pri odbere väčšieho množstva.
Zoznam dokladov, ak sa požadovali, (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a pod.):
Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného vzťahu:
• zmluva a následná fakturácia^
• objednávka a následfíá fakturácia^
• úhrada v hotovosti')
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú
pravdivé.

.11.12.2014.

...Ing. Mária Veliká, riaditeľka, Ing.Roman Chlupka(správca)...
podpis

dátum

Dátum

Poznámka (Spôsob
vykonania
prieskumu telefonicky, osobne,
mailom, internet)

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Viď CP

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Viď CP

Viď. CP

08.12.2014

inernet

P.
č.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa sídla alebo
miesta podnikania)

Trhová cena Trhová cena
v EUR s DPH v EUR bez
DPH

1.

HAGLEITNER

Viď. CP

2.

Monika Deáková

3.

Norbert Kelemen

Celkové náklady na
obstaranie predmetu
zákazky (dopravné,
mzdové...), ak sú

Typ (druh)
dodávky

Kontaktná
osoba č. teľ
(v prípade
tel.
oslovenia)

Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): 4 000,- €
Identifikácia vybraného dodávateľa: Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, Monika Deáková, Železničná 30, Fiľakovo
Zdôvodnenie výberu:
• Najnižšia cena
• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cenap
• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena): víťazom sa stáva Hagleitner, a to z dôvodu že v roku 2012 nám firma pripravila dezinfekčný program, ktorý
vyhovuje podmienkam a potrebám v zariadení. Zmena DP by znamenala vysoké vstupné náklady. Na druhom mieste sa umiestnila Lenka Drobnjaková
, ktorá bude dodávateľom tovarov, ktoré nemá v ponuke Hagleitner a sú potrebné pre bežný chod zariadenia
Zoznam dokladov, ak sa požadovali, (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a pod.):
Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného vzťahu:
• zmluva a následná fakturácia^
• objednávka a následná fakturácia^
• úhrada v hotovosti")
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú
pravdivé.

...Ing. Mária Veliká, riaditeľka, Ing.Roman Chlupka(správca)...

.... ....................................................11.12.2014.......

P.
č.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa sídla alebo
miesta podnikania)

Trhová cena Trhová cena
v EUR s DPH v EUR bez
DPH

1.

Starvys, s.r.o.

Viď. CP

2.

Penám, s.r.o.

3.

Jana Kučeravá Superpek

4.

Norbert Kelemen

Celkové náklady na
obstaranie predmetu
zákazky (dopravné,
mzdové...), ak sú

Typ (druh)
dodávky

Viď. CP

Viď C P

Kontaktná
osoba č. tel.
(v prípade
tel.
oslovenia)

Dátum

Poznámka (Spôsob
vykonania
prieskumu telefonicky, osobne,
mailom, internet)

08.12.2014

Žiadosť o CP, web

08.12.2014

Žiadosť o CP, web
Žiadosť o CP, web

Viď CP

08.12.2014

web

5.
Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): 6 000,- €
Identifikácia vybraného dodávateľa: Penám Slovakia, a.s., Mikušovská 26, 984 01 Lučenec
Zdôvodnenie výberu:
• Najnižšia cena
• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena)"*
• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) - možnosť akciových cien
Zoznam dokladov, ak sa požadovali, (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a pod.):
.3$

Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného vzťahu:
• zmluva a následná fakturácia^
• objednávka a následná fakturácia^
• úhrada v hotovosti')
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú
pravdivé.

...Ing. Mária Veliká, riaditeľka, Beáta Bakaová(ved.kuchyne)...

......Z M

Vyhodnotil: zodpovedný zamestnanec: meno, priezvisko a funkcia,
nehodiace sa škrtnite

*)

f e . .....f.é

h š tq

podpis

.11.12.2014.
'

dátum

Celkové náklady na
obstaranie predmetu
zákazky (dopravné,
mzdové...), ak sú

Typ (druh)
dodávky

Kontaktná
osoba č. tel.
(v prípade
tel.
oslovenia)

Dátum

Poznámka (Spôsob
vykonania
prieskumu telefonicky, osobne,
mailom, internet)

08.12.2014

Žiadosť o CP

P.
č.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa sídla alebo
miesta podnikania)

Trhová cena Trhová cena
v EUR s DPH v EUR bez
DPH

1.

Peter Sáfrány - SAFI

Viď. CP

2.

Cukráreň Karkuszová

Žiadosť o CP

3.

Cukráreň Molnár

Žiadosť o CP

4.

Norbert Kelemen

Viď. CP

08:12.2014

Viď CP

web

5.
Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): 2 000,-€
Identifikácia vybraného dodávateľa: Peter Sáfrány - SAFI, Tulipánová 1000/11, 986 01 Fiľakovo
Zdôvodnenie výberu:
• Najnižšia cena
• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena)^
• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena)
Zoznam dokladov, ak sa požadovali, (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a pod.):
Navrhnutý spôsob vznikazmluvného vzťahu:
• zmluva a následná fakturácia'
• objednávka a následná fakturácia^
• úhrada v hotovosti*)
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú
pravdivé.

....11.12.2014.......

...Ing. Mária Veliká, Beáta Bakaová(ved.kuchyne)...
podpis

dátum

P.
č.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa sídla alebo
miesta podnikania)

1.

Hrádok
mäsokombinát

2.

Diamon,s.r.o.

Viď. CP

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

3.

Tauris, s.r.o.

Viď CP

Viď CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Trhová cena Trhová cena
v EUR s DPH v EUR bez
DPH

Celkové náklady na
obstaranie predmetu
zákazky (dopravné,
mzdové...), ak sú

Typ (druh)
dodávky

Kontaktná
osoba č. tel.
(v prípade
tel.
oslovenia)

Dátum

Poznámka (Spôsob
vykonania
prieskumu telefonicky, osobne,
mailom, internet)
Žiadosť o CP

4.
5.
Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): 11 000,-€
Identifikácia vybraného dodávateľa: Diamon, s.r.o., Scherfelova 3017/53, 058 01 Poprad
Zdôvodnenie výberu:
• Najnižšia cena
• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena)”*
• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena): garancia dohodnutých maximálnych cien počas celého obdobia, kvalita tovaru
Zoznam dokladov, ak sa požadovali, (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a pod.):

o

Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného vzťahu:
• zmluva a následná fakturácia^
objednávka a následná fakturácia**
úhrada v hotovosti")
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú
pravdivé.

...Ing. Mária Veliká, riaditeľka , Beáta Bakaová(ved.kuchyne)...
Vyhodnotil: zodpovedný zamestnanec: meno, priezvisko a funkcia,
nehodiace sa škrtnite

*)

....12.12.2014.......
podpis

dátum

Trhová cena Trhová cena
v EUR s DPH v EUR bez
DPH

Celkové náklady na
obstaranie predmetu
zákazky (dopravné,
mzdové...), ak sú

Typ (druh)
dodávky

Kontaktná
osoba č. tel.
(v prípade
tel.
oslovenia)

Dátum

Poznámka (Spôsob
vykonania
prieskumu telefonicky, osobne,
mailom, internet)

P.
č.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa sídla alebo
miesta podnikania)

1.

M-Fruit Ovocie,
zelenina

Žiadosť o CP

2.

Csernok Štefan

Žiadosť o CP

3.

Supravia Trade

Viď CP

Viď CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

4.

Norbert Kelemen

Viď CP

Viď CP

08.12.2014

web

5.
Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): 14 000,- €
Identifikácia vybraného dodávateľa: Norbert Kelemen, Moyzesova 1912/9, Fiľakovo
Zdôvodnenie výberu:
• Najnižšia cena
• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena)**
• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena): miestny dodávateľ
Zoznam dokladov, ak sa požadovali, (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a pod.):
Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného vzťahu:
• zmluva a následná fakturácia^
• objednávka a následná fakturácia^
• úhrada v hotovosti")
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú
pravdivé.

...Ing. Mária Veliká, Beáta Bakaová(ved.kuchyne)...

/ ....í

íi d

Vyhodnotil: zodpovedný zamestnanec: meno, priezvisko a funkcia,
nehodiace sa škrtnite

*)

j ............................................................
.......
12.12.2014
'

podpis

dátum

P.
č.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa sídla alebo
miesta podnikania)

Trhová cena Trhová cena
v EUR s DPH v EUR bez
DPH

1.

Sniežik, s.r.o.

Viď. CP

2.

Chrien, s.r.o.

Viď. CP

3.

Bidvest Slovakia,s.r.o.

4.

Norbert Kelemen

Celkové náklady na
obstaranie predmetu
zákazky (dopravné,
mzdové...), ak sú

Typ (druh)
dodávky

Kontaktná
osoba č. tel.
(v prípade
tel.
oslovenia)

Dátum

Poznámka (Spôsob
vykonania
prieskumu telefonicky, osobne,
mailom, internet)

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP
Žiadosť o CP

Viď CP

Viď CP

08.12.2014

web

5.
Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): 11 000,- €
Identifikácia vybraného dodávateľa: Sniežik, s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra
Zdôvodnenie výberu:
• Najnižšia cena
• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena)^
• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena):
Zoznam dokladov, ak sa požadovali, (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a pod.):
Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného vzťahu:
m

*

• zmluva a následná fakturácia'
• objednávka a následná fakturácia^
• úhrada v hotovosti")
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú
pravdivé.

...Ing. Mária Veliká, riaditeľka, Beáta Bakaová(ved.kuchyne)...

Dátum

Poznámka (Spôsob
vykonania
prieskumu telefonicky, osobne,
mailom, internet)

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Viď. CP

Viď. CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Glóbus, s.r.o.

Viď CP

Viď CP

08.12.2014

Žiadosť o CP

Norbert Kelemen

Viď CP

Viď CP

08.12.2014

web

P.
č.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa sídla alebo
miesta podnikania)

Trhová cena Trhová cena
v EUR s DPH v EUR bez
DPH

1.

Inmedia,s.r.o.

Viď. C P

2.

ATC, s.r.o.

3.
4.

Celkové náklady na
obstaranie predmetu
zákazky (dopravné,
mzdové...), ak sú

Typ (druh)
dodávky

Kontaktná
osoba č. tel.
(v prípade
tel.
oslovenia)

5.
Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): 22 000,- €
Identifikácia vybraného dodávateľa: Glóbus, s.r.o., Lieskovská cesta 472, Zvolen
Zdôvodnenie výberu:
• Najnižšia cena
• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena)**
• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena): u väčšiny druhov tovarov má dodávateľ najnižšie ceny
Zoznam dokladov, ak sa požadovali, (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a pod.):
Navrhnutý spôsob vznikiťzmluvného vzťahu:
• zmluva a následná fakturácia^
• objednávka a následná fakturácia^
• úhrada v hotovosti")
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú
pravdivé.
...Ing. Mária Veliká, riaditeľka, Beáta Bakaová(ved.kuchyne)...............
Vyhodnotil: zodpovedný zamestnanec: meno, priezvisko a funkcia,
nehodiace sa škrtnite

7^

.11.12.2014.
dátum

