príloha č. 19f

Formulár na prieskum trhu pri zákazke podľa § 9 ods. 9 ZVO
Predmet zákazky: Výlet „ Spoznávame Hrady-zámky“ 17.04.2015
Spôsob a forma vykonania prieskumu trhu1: web, telefonický prieskum
Oslovení / zúčastnení záujemcovia
Poradové Dodávateľ (obchodné meno,
adresa alebo miesta
číslo
podnikania, kontaktné údaje)

1.

Ľubovniansky hrad,
Zámocká 20, 064 01 Stará
Ľubovňa

2.

3.

Hrad Plaveč (zrúcanina)
V danom regióne nie je
iný hrad

Návrh na
Kontaktná osoba číslo
plnenie
telefón
kritériá
(napr.
vzdialenosť,
cena v €)

Dospelí: 5
€, Deti a
študenti
VŠ: 2,50 €; +421 52 432 24 22
33,8 km
info@hradlubovna.sk
http://www.hradyBez
zamky.org/plavec/
vstupného; +421 (0) 52/492 17
49,5 km
83

Poradie
Dátum prijatia ponuky a
vyhodnotenia poznámka
ponúk

1
20.03.2015; 9:30 h
2
20.03.2015; 10:15

......
Vybraný dodávateľ (úspešný uchádzač):

Zdôvodnenie výberu a priebehu výberu úspešného uchádzača s uvedením času a výsledku vyhodnotenia prieskumu trhu:
Prieskum robený dňa 20.3.2015 na vzorke dvoch regionálnych Hradov a zámkov, na základe webových stránok a telefonického
kontaktovania k aktivite plánovanej na 17.04.2015.
Na základe nižšie uvedených kritérií bol úspešný uchádzačom Ľubovniansky hrad.
Použité kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Prvé kritérium vzdialenosť- bola prijateľnejšia u Ľubovnianskeho hradu, druhé kritérium cena bola u Hradu Plaveč (bezplatné vstupné).
Tretie kritérium možnosť dopravy detí je bez prestupovania Ľubovniansky hrad (priamy spoj VLAK), hrad Plaveč (prestup 3 x z toho VLAK
+ 2 x BUS)
Celková cena za predmet zákazky (bez DPH/s DPH): u úspešného uchádzača Ľubovniansky hrad
Vstupné: Ľubovniansky hrad 2,50 /dieťa - 22 detí spolu: 55 € ; 5/dospelí- 20 dospelých osôb spolu: 100 €.
Celkové vstupné: 155 €

1

zrealizovaného napr. formou prieskumu internetových stránok, katalógov, cenových ponúk, telefonického prieskumu, faxu, e-mailovej komunikácie, atď.
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Spôsob vzniku záväzku:
- na základe telefonickej objednávky, v deň akcie faktúra pokladničný doklad vstupného.
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.
zamestnanec zodpovedný za prieskum trhu (meno, priezvisko a funkcia, podpis a dátum):
Monika Kukučková, Mgr, koordinátor IMV/ riaditeľka MŠ .; 20.03.2015

Prílohy:

