
Evanielicla Keeum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava 

Záznam o vykonani prieskumu trhu 

Meno: Mgr. Janko Svetlfk, vedfici lyžiarskeho výcviku, Danica Kuciariová, ekon6mka 

(meno zamestnanca, ktorý vykonával prieskum trhu) 

Dátum: termin, alebo obdobie v ktorom bol prieskum vykonávaný: 15. 9. 2019— 15. 10. 

2019 

Predmet: názov, opis, pripadne technické parametre a pod. obstarávanej komodity: 

Zabezpečenie ubytovacich, stravovacich služieb pre usporiadanie lyžiarskeho výcviku pre 

študentov tercie osemročného gymnázia (študenti do 15 rokov). Počet študentov maximálne: 

39, pedagogický dozor: 2, lyžiarsky inštruktori: 3, zdravotnik: 1. 

Termin realizácie: 1. — 6. marca 2020. Ostatné podmienky na lyžiarske stredisko, 

ubytovanie, stavovanie sú vedené vo Výzve na predkladanie ponúk. 

Splisob: uvedie sa, akým spôsobom bol vykonávaný prieskum: 
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na stránke školy, cenové ponuky vyžiadané 
elektronicky - mailom od troch potenciálnych dodávaterov. 
Predložené cenové ponuky boli porovnávané aj s nevyžiadanými cenovými ponukami 
doručenými na adresu školy a cenovými ponukami na internetových stránkach, doddvaterov, 
ktori ponúkajú zabezpečenie lyžiarskych výcvikov v požadovanej lokalite (napr. cestovná 
kancelária Wachumba). 

Zoznam: uvedie sa zoznam oslovených potenciálnych dodávaterov 

Názov, sidlo 	 Cena s DPH 

1. Chata Kosodrevina, Bystrá dolina, Chopok Juh, 977 01 Bystrá 
chatakosodrevina@gmail.com  
Ubytovanie a strava pre 1. študenta/5 dni 
Počet neplatiacich sprevádzaj6cich osôb 
Celková cena za lyžiarsky výcvik (45 osôb, z toho platiacich 
41 osôb), s DPH 

2. Hotel Liptov, 031 01 Demanovská Dolina 76 
hotel.liptov@goglemail.com  
Ubytovanie a strava pre 1. študenta/5 dni 
Počet neplatiacich sprevádzajacich osôb 
Celková cena za lyžiarsky výcvik (45 osôb, z toho platiacich 
42 osôb), s DPH 

3. Chata Trangoška, Chopok Juh — Nizke Tatry, 977 01 Bystrá 
chatatrangoska@gmail.com  
Ubytovanie a strava pre 1. študenta/5 &if 
Počet neplatiacich sprevádzaj6cich osôb 
Celková cena za lyžiarsky výcvik (45 osôb, z toho platiacich 
42 osôb), s DPH 

122,50 
4 osoby 

5 022,50 EUR 

115,00 
3 osoby 

4 830,00 EUR 

120,00 
3 osoby 

5 040,00 EUR 



Dodávaten 	uvedie sa názov a adresa vybrančho dodávatera s uvedenírn dôvodu tohto 
výberu (najnižšia cena, najlepšia kvalita, najkratšia dodacia lehota zákazky a pod.) 

Komisia vybrala na základe najnižšej ceny: Hotel Liptov, 031 01 Demänovská dolina 76, 
ČEMMA, s. r. o., Slov. nár. povstania 36, 920 01 Hlohovec. 
Uvedenému dodávaterovi bude zadaná zákazka — zaslaná objednávka na poskytnutie služieb 
— zabezpečenie ubytovania a stravovania pre lyžiarsky výcvik. 

Obstarávacia cena: uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH 
Cena bez DPH: 4 025,00 EUR 	Cena s DPH: 4 830,00 EUR 

Dátum: 17. 10.2019 

Meno a podpis osoby, ktorá vykondvala prieskum trhu 

Mgr. Janko Svetlik, vedúci lyžiarskeho výcviku 	  

1  Danica Kuciaŕíová, ekon6mka 	 4 A . t/n—ctsr-rf 

Meno a podpis vedíiceho zamestnanca: 

21,/717,e14-4 /  
Ing. Edita Prostredniková, riaditerka 	  
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