
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
• vyhodnotenie ponúk 

zákazka s nízkou hodnotou podľa§ 102 zák. č. 25í2006 Z.z. v znení neskor~ích predpisov 

Predmet zákazky: Dodanie tovaru 

Názov predmetu zákazky: 
Nákup trávnej zmesi na zatrávnenie futbalového 
ihriska v Obci Vojany 
Výzva na predloženie ponuky zo dňa 24.05.2012 

Spôsob vykonania prieskumu: zaslaná trom záujemcov poštou 

Výzva zaslaná trom záujemcom poštou dňa 25.05.2012: 

1. Záhradnícke potreby, Alexander Kiss, Humenská 3, 040 01 Košice 
2. PLANT SERVICE, s.r.o. Ing. Nyíri Peter, Záhradná 116, 045 01 Moldava nad Bodvou 
3. Záhradníctvo, Ing. Edita Gyureová, P. O. Hviezdoslava 32/35, 079 01 Veľké Kapušany 

V stanovenej lehote cenovú ponuku predložili: 

Obsah predloženej ponuky 
- cenová ponuka na dodanie tovaru -

trávna zmes na zatrávnenie futbalového 
ihriska vo výmere 1 ha nasledovných 
parametrov- tráva vysoká záťaž 
v zloženi: matonoch trváci 25 %, 

Po Dodávateľ 
Odporúčané Dátum kostrava červená 45 %, kostrava 

množstvo v kg na 1 predloženia trstenikova 20%, lipnica lúčna 10% 
r. (obchodné meno, adresa jeho 

ha plochy/ cena cenovej vrátane dopravných nákladov 
č. s idia) v Eur s DPH ponuky - väeobecné vlastnosti trávnej zmesi 

vrátane kraJiny pOvodu, 
- záručné podmienky, 
- spOsob dopravy tovaru. 
- poskytnutie odborného poradenstva. 
- podmienky zakladania trávnika, 
- obdobie výsevu trávnej zmesi, 
- obdobie využiteľnosti trávnika, 
- oäetrovanie trávnika 

Záhradnícke potreby, 
30.05.2012 

Neobsahuje trávnu zmes požadovaných 

Alexander Kiss, parametrov, účtovanie dopravných 
1. 

Humenská 3, 040 01 Košice 
275/1457,50 o 08:15 hod. nákladov na dodanie: 0,30 eur/km. 

-osobne 

PLANT SERVICE, s.r.o. Neobsahuje trávnu zmes požadovaných 

Ing. Nyíri Peter, Záhradná 30.05.2012 parametrov, všeob. vlastnosti trávnej zmesi, 

2. 116, 045 01 Moldava nad 280/1652,00 o 9:00 hod. 
krajinu pOvodu, poskytnutie odborného 
poradenstva, obdobie využiteľnosti trávnika, 

Bodvou -osobne ošetrovanie trávnika, odvoz tovaru je 
potrebné zabezpečiť. 

Záhradníctvo Ing. Edita 
250/1226,25 

30.05.2012 Obsahuje väetky požadované parametre 

3. Gyureová, P.O.H. 32/35, o 10:20 hod. 
uvedené v časti Obsah predloženej ponuky 
Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 

Veľké Kapušany -osobne 25.05.2012 

Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií: 
Kritérium: cena v Eur za celý predmet zákazky s DPH a požadované parametre uvedené v obsahu 
predloženej ponuky vo výzve zo dňa 24.05.2012. 



Obsah predloženej ponuky: cenová ponuka na dodanie tovaru - trávna zmes na zatrávnenie 
futbalového ihriska vo výmere 1 ha nasledovných parametrov - tráva vysoká záťaž v zložení: matonoch 
trváci 25 %, kostrava červená 45 %, kostrava trsteníkova 20 %, lipnica lúčna 1 O % vrátane dopravných 
nákladov, všeobecné vlastnosti trávnej zmesi vrátane krajiny pôvodu, záručné podmienky, spôsob dopravy 
tovaru, poskytnutie odborného poradenstva, podmienky zakladania trávnika, obdobie výsevu trávnej zmesi, 
obdobie využiteľnosti trávnika, ošetrovanie trávnika. 

Spôsob hodnotenia: verejný obstarávateľ určí poradie predložených ponúk, na prvom mieste bude 
umiestnená ponuka s najnižšou cenou v Eur s DPH obsahujúca požadované parametre uvedené v obsahu 
predloženej ponuky vo výzve zo dňa 24.05.2012 a táto ponuka bude víťazná ponuka. 

Podľa vyhodnotenia predložených ponúk poradie je nasledovné: 

Záhradnícke potreby, 
PLANT SERVICE, s.r.o. 

Záhradníctvo, Ing. Edita Ing. Nyíri Peter, Záhradná 
Gyureová, P.O.H. 32/35, 

Alexander Kiss, 116, 045 01 Moldava nad 
Uchádzač: Humenská 3, 040 01 

Veľké Kapušany 
Košice 

Bodvou 

Poradie l. ll. 111. 

Vybraný dodávateľ tovaru: Záhradníctvo, Ing. Edita Gyureová, P.O.H. 32/35, Veľké Kapušany 

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): 

Obstarávacia cena celkom: 1226,25 Eur s DPH 

Spôsob vzniku záväzku: po dodaní tovaru zaplatením faktúry 

Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky. 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom splňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti 

Komisia na vyhodnotenie ponúk: 

Člen komisie s právom hodnotit': Dátum podpisu Podpis 
Meno, priezvisko a titul 

MUDr. Varga Michal predseda 30.05.2012 

Ing. Kočišová Lídia 30.05.2012 

Ladislav Jakub 30.05.2012 
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