 Prieskum trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(t.j. bez využitia elektronického kontraktačného systému)

 a) Zákazky bežne dostupné na trhu*: 
     - dodanie tovaru (okrem potravín), alebo uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služby, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 € bez DPH, 
     - dodanie tovaru, ktorými sú potraviny, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 40 000 € bez DPH, 
b) Zákazky iné ako bežne dostupné na trhu**: 
     - dodanie tovaru (okrem potravín), alebo poskytnutie služby, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 20 000 € bez DPH, 
     - stavebné práce, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 30 000 € bez DPH

Predmet zákazky:  
Určený pre pracovisko FMFI UK: 
Spôsob vykonania prieskumu:   
( zaslanie výzvy poštou, e-mailom, telefonicky, informácie z internetu, katalógu a pod.)

Dodávateľ

Jednotková cena v € vrátane DPH
Cena celkom € bez DPH
Cena celkom v € vrátane DPH
 Vybratý dodávateľ 
áno/nie 





















1. Dodávateľ bol vybratý na základe kritéria/í:   	    															
2. V prípade, že kritérium výberu nie je najnižšia cena, treba odôvodniť výber:

3. Konečná obstarávacia cena s DPH:                

4. Príloha: ponuky, katalógy, stručný záznam v prípade telefonického alebo osobného prieskumu trhu,

5. Spôsob vzniku záväzku (objednávka, zmluva):     

Tento záznam je súčasne vyhlásením osoby vykonávajúcej prieskum o nestrannosti a správnosti uvedených informácií.

V Bratislave     dňa: 
						        
Prieskum vykonal:                                                                                            .................................................................                                            
                                                                                                                               meno, priezvisko a funkcia, podpis






Poznámka:

* § 2 ods. 5 písm. o) Bežná dostupnosť na trhu (definícia podľa zákona o verejnom obstarávaní) 
(1) Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely zákona o verejnom obstarávaní také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré:
	nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
	sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň

sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

„test bežnej dostupnosti pre §2 odst. 1“
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
Áno 
Nie
1
nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek  


2
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli špecifikované jedinečné požiadavky 


3
sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu)



V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

	Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa ods. 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa ods. 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
 „test bežnej dostupnosti pre §2 odst. 2 a 3“
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
Áno
Nie
4
sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb


5
sú spotrebného charakteru



V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Záver: 
Bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná práca
Nie bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná práca


Obstarávateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky.


Odôvodnenie:



** Žiadateľ/vedúci pracoviska/riešiteľ musí vedieť v prípade kontroly relevantne preukázať, že tovary, stavebné práce alebo služby skutočne nie sú bežne dostupnými na trhu.

