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Záznam z prieskumu trhu 
------·-------------------------------------------------------------

Názov predmetu obstarávania: 

Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie 
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 Eu r 
Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov 
a chodníkov v obci Vojany. Predmetom riešenia zjednodušenej 

9 000 
projektovej dokumentácie je: Pravostranný chodník a rigol od kostola po 
križovatku s cestou 11/552 

Druh predmetu obstarávania 1
: to·;a r, služba, 

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa : 19.04.2012 

Lehota na predloženie: 26.04.2013 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 dodávateľov poštou 

Cenová Cenová Dátum 
Poznámky 

Názov subjektu informácia informácia doručenia 

v € bez DPH v€ s DPH cenovej ponuky 
Ing. Božena Hamaďaková, s.r.o. 960,00 960,00 26.04.2013 Obsah predloženej ponuky Výzvy na 
Nemocničná 30 o 09:30 hod. predloženie ponuky zo dňa 
066 Ol Humenné e-mailom 19.04.2013 zodpovedá stanoveným 
Email: požiadavkám 
betrkolel@mail.t-com.sk 

Projektová kancelária 850,00 850,00 26.04.2013 Obsah pred loženej ponuky Výzvy na 
Ing. Dana Betáková SNP o 09:35 hod. predloženie ponuky zo dňa 

2507/6 e-mai lom 19.04.2013 zodpovedá st anoveným 
066 Ol Humenné požiadavkám 
Email: 
bet akovadana@ mail.t-com.sk 

Ing. arch. Ľubomír Gramata 1100,00 1100,00 26.04.2013 Obsah predloženej ponuky Výzvy na 
Laborecká 1849/5 o 8:00 hod. predloženie ponuky zo dňa 
066 Ol Humenné e-mailom 19.04.2013 zodpovedá stanoveným 
Email: požiadavkám 
0905589026@corangemail.sk 

1 
Nehodiace sa škrtne 

2 
Zvýrazní sa použitý spôsob 



Vybratý záujemca: Projektová kancelária, Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6,066 01 Humenné 

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

Prieskum trhu vykona l: 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 30.04.2013 

Ing. Lídia Koči šová 30.04.2013 

Ladislav Jakub 
30.04.2013 

Vo Vojanoch, dňa 30.04.2013 

Schválil : štefan Czinke, starosta obce 
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