NEZÁBUDKA, n.o.

Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

Záznam z prieskumu trhu
Názov predmetu obstarávania: ................... Mäsové výrobky.....................................

Druh predmetu obstarávania (tovar, služba, práca):............ Tovar..................................

Zaslanie žiadosti o cenovú informáciu dňa:.................... 07.11.2019.....................................
Lehota na predloženie:.................................................... 25.11.2019...............................................
Spôsob vykonania prieskumu: zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov z výstav a veľtrhov,
akciových letákov, katalógov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií
z intemetových stránok, alebo telefonickým, elektronickým a faxovým
oslovením dodávateľov.

P.č.

Názov záujemcu

1.

SOLDANUS
GROUP s.r.o.,
Lučenec
Diamon, s.r.o.,
Poprad
Jozef FerenczMäSOÚDENINY,
Fiľakovo

3.

4.

Cenová
informácia v €
bez DPH

Cenová
informácia v €
s DPH

Dátum
doručenia
cenovej ponuky

Poznámky

25.11.2019

25.11.2019

Vybratý záujemca:........ SOLDUNAS GROUP, s.r.o., Hlavná 645/9, Fiľakovo.........
Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej informácie, prípadne menšieho počtu ponúk):

Doterajší dodávateľ nedodržal v roku 2019 vysúťažené podmienky - % mäsa z domáceho chovu,

zmena cien bez predchádzajúceho oznámenia a dodržania 2-mesačnej oznamovacej povinnosti.
Dodávateľ „ SOLDANUS GROUP,s.r.o.“ uvádza možnosť akciových cien a vysoký podiel dodania

tovaru z domácej produkcie.

Prieskum trhu vykonal:

Vo Fiľakove dňa

liae'oi1FÍrkif * °”
Schválil: Ing. Mária Veliká
riaditeľka, n.o.
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NEZABUDKA, n.o.

Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

Záznam z prieskumu trhu
Názov predmetu obstarávania: ................... Ovocie, zelenina.....................................
Druh predmetu obstarávania (tovar, služba, práca):............ Tovar..................................
Zaslanie žiadosti o cenovú informáciu dňa:.................... 07.11.2018.................................................

Lehota na predloženie:................................................... 26.11.2018...................................................................
Spôsob vykonania prieskumu: zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov z výstav a veľtrhov,
akciových letákov, katalógov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií
z intemetových stránok, alebo telefonickým, elektronickým a faxovým
oslovením dodávateľov.

P.č.

Názov záujemcu

1.

GPM VOZ, s.r.o.,
Zvolen
Štefan Mesároš VEZOPAX

2.
3.

Cenová
informácia v €
bez DPH

Cenová
informácia v €
s DPH

Dátum
doručenia
cenovej ponuky

Poznámky

25.11.2019

LUNYS, s.r.o.

Vybratý záujemca:............ GPM VOZ, s.r.o, Neresnická cesta 3418/72, Zvolen.........
Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej informácie, prípadne menšieho počtu ponúk):

Prieskum trhu vykonal:

Vo Fiľakove dňa.....

Schválil: Ing. Mária Veliká
riaditeľka, n.o.
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NEZÁBUDKA, n.o.

Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

Záznam z prieskumu trhu
Názov predmetu obstarávania: ................... Základný tovar.....................................

Druh predmetu obstarávania (tovar, služba, práca):............ Tovar......................... .........

Zaslanie žiadosti o cenovú informáciu dňa:.................... 07.11.2019................................
Lehota na predloženie:.................................................... 25.11.2019..................................
Spôsob vykonania prieskumu: zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov z výstav a veľtrhov,
akciových letákov, katalógov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií
z intemetových stránok, alebo telefonickým, elektronickým a faxovým
oslovením dodávateľov.

P.č.

Názov záujemcu

1.

LABAŠ s.r.o.,
Košice
Glóbus, s.r.o.,
Zvolen
INMEDIA, spol.
s r.o.

2.
3.

Cenová
informácia v €
bez DPH

Cenová
informácia v €
s DPH

Dátum
doručenia
cenovej ponuky

Poznámky

19.11.2019
25.11.2019
25.11.2019

Vybratý záujemca:............ GLÓBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen.........

Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej informácie, prípadne menšieho počtu ponúk):

Prieskum trhu vykonal:

Vo Fiľakove dňa

/ / .

Ne^ábudka, n.o
/CZáhradnícka 2
Fiľakovo

/Wíp7:42íoom'
Schválil: Ing. Mária Veliká
riaditeľka, n.o.
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NEZÁBUDKA, n.o.

Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

Záznam z prieskumu trhu
Názov predmetu obstarávania: ................... Pekárenský tovar, chlieb.....................................

Druh predmetu obstarávania (tovar, služba, práca):............ Tovar.......................... ........

Zaslanie žiadosti o cenovú informáciu dňa:.................... 07.11.2019.................................................
Lehota na predloženie:.................................................... 25.11.2019...............................................
Spôsob vykonania prieskumu: zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov z výstav a veľtrhov,
akciových letákov, katalógov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií
z intemetových stránok, alebo telefonickým, elektronickým a faxovým
oslovením dodávateľov.

P.č.

Názov záujemcu

1.

STARVYS, s.r.o.,
Fiľakovo

2.
3.

Cenová
informácia v €
bez DPH

Cenová
informácia v €
s DPH

Dátum
doručenia
cenovej ponuky

Poznámky

14.11.2019

Superpek, Lučenec

21.11.2019

Pekáreň, s.r.o.,
Halič

Vybratý záujemca:............ STARVYS, s.r.o., Daxnerová 13, 986 01 Fiľakovo.........
Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej informácie, prípadne menšieho počtu ponúk):

Prieskum trhu vykonal:

Vo Fiľakove dňa

Ä?/?
Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2
.^86 01 Fiľakovo
JĽO: 42 000 041

Schválil: Ing. Mária Veliká
riaditeľka, n.o.
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NEZABUDKA, n.o.

Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

Záznam z prieskumu trhu
Názov predmetu obstarávania: ................... Mrazený tovar.....................................

Druh predmetu obstarávania (tovar, služba, práca):............ Tovar.............................. .
Zaslanie žiadosti o cenovú informáciu dňa:.................... 07.11.2019...............................

Lehota na predloženie:.................................................... 25.11.2019..................................
Spôsob vykonania prieskumu: zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov z výstav a veľtrhov,
akciových letákov, katalógov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií
z intemetových stránok, alebo telefonickým, elektronickým a faxovým
oslovením dodávateľov.

P.č.

1.

2.
3.

Názov záujemcu

Cenová
informácia v €
bez DPH

Cenová
informácia v €
s DPH

CHRIEN, spol.
s r.o.
Adria Gold
Slovakia spol. s r.o.
Ryba Žilina spol.
s r.o., Žilina

Dátum
doručenia
cenovej ponuky

Poznámky

25.11.2019
22.11.2019

12.11.2019

Vybratý záujemca:............ Adria Gold Slovakia spol. s.r.o., Šávoľská 324/3, Fiľakovo.........

Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej informácie, prípadne menšieho počtu ponúk):

Prieskum trhu vykonal:

j

Vo Fiľakove dňa

Schválil: Ing. Mária Veliká
riaditeľka, n.o.
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