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Záznam z prieskumu trhu 

Názov predmetu obstarávania: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie- stupeň pre stavebné povolenie (vrátane pre územné 
rozhodnutie) 

podl'a zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s platnými normami EÚ a STN pre stavby 
s názvom: 

Názov stavby 
Predpokladané inv. 

nákl. stav. prác v Eur 

Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
75 000 

Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Vojany 
54000 

Druh predmetu obstarávania 1
: tovar, služba, 

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 18.04.2012 

Lehota na predloženie : 25.04.2013 do 12:00 hod. 

Spôsob vykonania prieskumu2
: 

zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov z výstav a veľtrhov, akciových letákov, katalógov, 

výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií z internetových stránok, alebo telefonickým, elektronickým 

a faxovým oslovením dodávatel'ov poštou 

Cenová Cenová Dátum 
Poznámky 

Názov subjektu informácia informácia doručenia 

v€ bez DPH v € s DPH cenovej ponuky 
Ing. Horváth Ján 11400,00 11400,00 25.04.2013 Obsah predloženej ponuky Výzvy na 
Kriš. liesková 44 o 08:05 hod. predloženie ponuky zo dňa 
079 Ol e-mailom 18.04.2013 zodpovedá stanoveným 
Email: aj v zalepenej požiadavkám 
jan.horvath@centrum.sk obálke 

Ing. Máté Simon 8 000,00 9 600,00 25.04.2013 Obsah predloženej ponuky Výzvy na 
Tulipánová 1025/15 o 08:15 hod. predloženie ponuky zo dňa 

079 Ol Vel'ké Kapušany e-mailom aj 18.04.2013 zodpovedá stanoveným 

Email: ing.matesimon@gmail.com v zalepenej požiadavkám 
obálke 

Ing. Tibor Szalaky P.O.H. 10 800,00 10 800,00 25.04.2013 o 9:00 Obsah predloženej ponuky Výzvy na 
26/23 hod. predloženie pon uky zo dňa 
079 Ol Vel'ké Kapušany e-mailom aj 18 .04.2013 zodpovedá sta noveným 
Email: v za lepenej požiadavkám 
tibor.salakll@slovanet.sk obálke 

1 Nehodiace sa škrtne 
2 

Zvýrazní sa pou žitý spôsob 



Vybratý záujemca: Ing. Máté Simon, Tulipánová 1025/15, 079 Ol Vel'ké Kapušany 

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

Prieskum trhu vykonal: Obec Vojany, 076 72 Vojany 

Komisia na vyhodnotenie ponúk: 

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

MUDr. Varga Michal predseda 29.04.2013 

Ing. Lídia Kočišová 29.04.2013 

ladislav Jakub 
29.04.2013 

Vo Vojanoch, dňa 29.04.2013 

Schválil: Štefan Czinke, starosta obce 
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