Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

občianske združenie Vagus,Račianska 78, 831 02
Bratislava–Nové Mesto

2. Predmet zákazky:

nájom existujúcich nehnuteľností- dvojizbový byt v
Bratislave

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce) služby
4. Kód CPV:

zákazka na ktorú sa zákon nevzťahuje

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazka nespadajúca pod ZVO

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Integračný program a projekt bývania oz Vagus,
312041BBN3

7. Operačný program:

Ľudské zdroje

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

na základe internetového prieskumu cez cenníky,
katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
služby

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :
2

najnižšia cena za nájom bytu (bez energií) v Bratislave,
najnižšia cena na m2, cena bez DPH

a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Michal
Novák

1

Uviesť aký:

3

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

14.2.202
2

Dodáva
teľ
oslovil
OZ
Vagus

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky4

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

LV

nie

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
2
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
3
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou,
ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
4
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

na
základe
mediáln
ych
výstupo
v
Mário
Révay

4.2.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.b
azos.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

Marián
Pogran

4.2.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.be
zrealitk
y.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Michal Novák, Fraňa
Kráľa 21, BratislavaStaré Mesto, 81105

5

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Návrh na
plnenie
kritéria6

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

14.2.2022/14.2.
2022

400,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
dvojizbového
bytu (51m2)
bez energií.
Cena za m2 je
7,84,-EUR.

Splnil- víťazná
ponuka, najnižšia
cena na m2

Poznámka

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
7
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky,
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
6

Mário Révay
14.2.2022/14.2.
2022

Marián Pogran
14.2.2022/14.2.
2022

c)

500,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
dvojizbového
bytu (58m2)
bez energií.
Cena za m2 je
8,62,-EUR.

Nesplnil

520,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
dvojizbového
bytu ( 52m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,-EUR.

Nesplnil

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
X

Identifikácia zdroja údaju
Emailová správa s
cenovou ponukou (viď
prílohy)
Ponuka zverejnená na
www.bazos.sk

Na prenájom 2izbový byt na
Vyšehradskej ulici v
Petržalke Bratislava | Bazoš.sk
(bazos.sk)
Prenájom bytu
Údernícka Petržalka
Bratislavský kraj 2izbový bez RK |
Bezrealitky

Ponuka zverejnená na
www.bezrealitky.sk

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
cena nájmu mesačne
bez energií: 400€ bez
DPH, Cena za m2 je
7,84,-EUR.

Poznámka
Víťazná ponuka,
najnižšia cena na m2

cena nájmu mesačne
bez energií: 500€ bez
DPH.Cena za m2 je
8,62,-EUR.
cena nájmu mesačne
bez energií: 520€ s
DPH. Cena za m2 je
10,-EUR.

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: viď prílohy
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Mário Révay, Marián Pogran- vysoká cena za
nájom na m2
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Michal Novák

12. Cena úspešného uchádzača :

cena nájmu bez energií 400€ bez DPH

9

13. Spôsob vzniku záväzku10:

nájomná zmluva

14. Podmienky realizácie zmluvy :
Dátum podpisu nájomnej zmluvy:
15.02.2022, miesto podpisu zmluvy Bratislava, trvanie zmluvy na dobu určitú do 30.11.2023.
11

8

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
10
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
11
Lehota plnenia a miesto realizácie.
9

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Dominika Kráľová (koordinátorka
Integračného programu) a Michaela Vašová (pracovníčka pre bytové otázky)
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 14.2.2022

17. Prílohy :
12

__________________________________________________________________________________
PRÍLOHY
1. Na základe mediálnych výstupov riaditeľky oz Vagus a zamestnancov oz Vagus nás oslovil
prenajímateľ Michal Novák, ktorý mailom kontaktoval osobu zastupujúcu OZ Vagus ohľadne
možnosti prenájmu bytu na účely tohto projektu.

2. Na prenájom 2-izbový byt na Vyšehradskej ulici v Petržalke - Bratislava | Bazoš.sk
(bazos.sk)

12

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Dobrý deň,
pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladame-prenajimatelov-aprenajimatelky-bytov/
Váš byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac informácii, radi
Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus

3. Prenájom bytu Údernícka Petržalka Bratislavský kraj 2-izbový bez RK | Bezrealitky

Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

občianske združenie Vagus,Račianska 78, 831 02
Bratislava–Nové Mesto

2. Predmet zákazky:

nájom existujúcich nehnuteľností- jednoizbový byt v
Bratislave

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)
4. Kód CPV:

služby

zákazka na ktorú sa zákon nevzťahuje

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazka nespadajúca pod ZVO

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Integračný program a projekt bývania oz Vagus,
312041BBN3

7. Operačný program:

Ľudské zdroje

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu13:

na základe internetového prieskumu cez cenníky,
katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
služby

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :
14

najnižšia cena za nájom bytu (bez energií) v Bratislave,
najnižšia cena na m2, cena bez DPH

a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Dagmar
Reken

13

15

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

21.2.202
22

Dodáva
teľ
oslovil
OZ
Vagus
na

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky16

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

LV

nie

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
14
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
15
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
16
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

základe
mediáln
ych
výstupo
v
Dušan
Sabol

11.1.20
22

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.b
yty.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

Milan
Šuba

7.1.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.be
zrealitk
y.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

b) zoznam predložených ponúk17:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

17

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Dagmar Reken,
Studenohorská 89,
84103 Bratislava

21.2.2022/21.2.
2022

Dušan Sabol

27.1.2022/21.2.
2022

Návrh na
plnenie
kritéria18

400,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (43m2)
bez energií.
Cena za m2 je
9,3,-EUR.
450,-EUR bez
DPH mesačný
nájom

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok19

Poznámka

Splnil- víťazná
ponuka, najnižšia
cena na m2

Nesplnil

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
19
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
18

jednoizbového
bytu (37m2)
bez energií.
Cena za m2 je
12,16,-EUR.
Milan Šuba
27.1.2022/21.2.
2022

c)

390,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (38 m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,26,-EUR.

Nesplnil

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení20:

Identifikácia zdroja údaju
Emailová správa s
cenovou ponukou (viď
prílohy)
Ponuka zverejnená na
www.nehnutelnosti.sk
Ponuka zverejnená na
www.bezrealitky.sk

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
X

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
cena nájmu mesačne
bez energií: 400€ bez
DPH

Na prenajom 1izb.byt na
Beskydskej
(nehnutelnosti.sk)

cena nájmu mesačne
bez energií: 450€ bez
DPH

Prenájom bytu
Tomášikova Nové
Mesto Bratislavský
kraj 1-izbový bez RK
| Bezrealitky

cena nájmu mesačne
bez energií: 390€ s
DPH

Poznámka
Víťazná ponuka,
najnižšia cena na m2

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: viď prílohy
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Dušan Sabol, Milan Šuba- vysoká cena za nájom
na m2
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Dagmar Reken

12. Cena úspešného uchádzača :

cena nájmu bez energií 400€ bez DPH

13. Spôsob vzniku záväzku22:

nájomná zmluva

21

14. Podmienky realizácie zmluvy :
21.02.2022,
23

Dátum podpisu nájomnej zmluvy:
miesto podpisu zmluvy Bratislava, trvanie
zmluvy na dobu určitú do 30.11.2023.

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Integračného

Dominika Kráľová (koordinátorka
programu) a Michaela Vašová (pracovníčka pre

20

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
22
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
23
Lehota plnenia a miesto realizácie.
21

bytové otázky)
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 21.2.2022

17. Prílohy :
24

__________________________________________________________________________________
PRÍLOHY
1. Na základe mediálnych výstupov riaditeľky oz Vagus a zamestnancov oz Vagus nás oslovil
prenajímateľ Boris Reken, ktorý telefonicky komunikoval s kontaktnou osobou OZ Vagus
ohľadne možnosti prenájmu bytu na účely tohto projektu. Ponuku s detailmi odoslal
občianskemu združeniu Vagus emailom.

2. TOP ponuka - Na prenajom 1- izb.byt na Beskydskej | Byty.sk

24

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Dobrý deň,
na Byty.sk som našiel tento inzerát - https://www.byty.sk/4621421/prenajmemmoderny-1i-byt
Pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing
first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladameprenajimatelov-a-prenajimatelky-bytov/
Váš byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac
informácii, radi Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus
Ďakujem

3. Prenájom bytu Tomášikova Nové Mesto Bratislavský kraj 1-izbový bez RK |
Bezrealitky
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Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

občianske združenie Vagus,Račianska 78, 831 02
Bratislava–Nové Mesto

2. Predmet zákazky:

nájom existujúcich nehnuteľností- dvojizbový byt v
Bratislave

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)
4. Kód CPV:

služby

zákazka na ktorú sa zákon nevzťahuje

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazka nespadajúca pod ZVO

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Integračný program a projekt bývania oz Vagus,
312041BBN3

7. Operačný program:

Ľudské zdroje

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu25:

na základe internetového prieskumu cez cenníky,
katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
služby

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :
26

najnižšia cena za nájom bytu (bez energií) v Bratislave,
najnižšia cena na m2, cena bez DPH

a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Lenka
Abelovská

25

27

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

4.2.2022
2

Dodáva
teľ
oslovil
OZ
Vagus
na

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky28

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

LV

nie

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
26
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
27
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
28
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

základe
mediáln
ych
výstupo
v
Mário
Révay

4.2.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.b
azos.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

Marián
Pogran

4.2.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.be
zrealitk
y.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

b) zoznam predložených ponúk29:
Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Návrh na
plnenie
kritéria30

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok31

Lenka Abelovská,
Ladislava Dérera
2749/2,
83101 Bratislava

7.2.2022/7.2.20
22

400,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
dvojizbového
bytu (59m2)
bez energií.
Cena za m2 je
6,78,-EUR.

Splnil- víťazná
ponuka, najnižšia
cena na m2

Mário Révay

7.2.2022/7.2.20
22

500,-EUR bez
DPH mesačný

Nesplnil

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

29

Poznámka

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
31
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
30

nájom
dvojizbového
bytu (58m2)
bez energií.
Cena za m2 je
8,62,-EUR.
Marián Pogran
7.2.2022/7.2.20
22

c)

520,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
dvojizbového
bytu ( 52m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,-EUR.

Nesplnil

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení32:

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
X

Identifikácia zdroja údaju
Emailová správa s
cenovou ponukou (viď
prílohy)
Ponuka zverejnená na
www.bazos.sk

Na prenájom 2izbový byt na
Vyšehradskej ulici v
Petržalke Bratislava | Bazoš.sk
(bazos.sk)
Prenájom bytu
Údernícka Petržalka
Bratislavský kraj 2izbový bez RK |
Bezrealitky

Ponuka zverejnená na
www.bezrealitky.sk

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
cena nájmu mesačne
bez energií: 400€ bez
DPH

Poznámka
Víťazná ponuka,
najnižšia cena nájmu

cena nájmu mesačne
bez energií: 500€ bez
DPH
cena nájmu mesačne
bez energií: 520€ s
DPH

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: viď prílohy
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Mário Révay, Marián Pogran- vysoká cena za
nájom na m2
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Lenka Abelovská

12. Cena úspešného uchádzača33 :

cena nájmu bez energií 400€ bez DPH, Cena za

m2 je 6,78,-EUR
13. Spôsob vzniku záväzku34:

nájomná zmluva

14. Podmienky realizácie zmluvy :
09.02.2022,
35

Dátum podpisu nájomnej zmluvy:
miesto podpisu zmluvy Bratislava, trvanie

32

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
34
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
35
Lehota plnenia a miesto realizácie.
33

zmluvy na dobu určitú do 30.11.2023.
15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Integračného

Dominika Kráľová (koordinátorka
programu) a Michaela Vašová (pracovníčka pre
bytové otázky)

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 7.2.2022

17. Prílohy :
36

__________________________________________________________________________________
PRÍLOHY
1. Na základe mediálnych výstupov riaditeľky oz Vagus a zamestnancov oz Vagus nás oslovila
prenajímateľka Lenka Abelovská, ktorá mailom kontaktovala osobu zastupujúcu OZ Vagus
ohľadne možnosti prenájmu bytu na účely tohto projektu.

2. Na prenájom 2-izbový byt na Vyšehradskej ulici v Petržalke - Bratislava | Bazoš.sk
(bazos.sk)

36

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Dobrý deň,
pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladame-prenajimatelov-aprenajimatelky-bytov/
Váš byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac informácii, radi
Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus

3. Prenájom bytu Údernícka Petržalka Bratislavský kraj 2-izbový bez RK | Bezrealitky

Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

občianske združenie Vagus,Račianska 78, 831 02
Bratislava–Nové Mesto

2. Predmet zákazky:

nájom existujúcich nehnuteľností- jednoizbový byt v
Bratislave

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce) služby
4. Kód CPV:

zákazka na ktorú sa zákon nevzťahuje

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazka nespadajúca pod ZVO

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Integračný program a projekt bývania oz Vagus,
312041BBN3

7. Operačný program:

Ľudské zdroje

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu37:

na základe internetového prieskumu cez cenníky,
katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
služby

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :

najnižšia cena za nájom bytu (bez energií) v Bratislave,

38

najnižšia cena na m2, cena bez DPH
a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Anna
Pacherová

37

39

Dátum
oslovenia

7.1.2022

Spôsob
oslovenia

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky40

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

LV

nie

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
38
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
39
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
40
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

ený
inzerát
na
www.ne
hnuteľ
nosti.sk
Dušan
Sabol

11.1.20
22

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.b
yty.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

Milan
Šuba

7.1.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.be
zrealitk
y.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

b) zoznam predložených ponúk41:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

41

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Anna Pacherová
Záhradnícka 6
811 07 Bratislava

8.2.2022/8.2.20
22

Dušan Sabol

8.2.2022/8.2.20
22

Návrh na
plnenie
kritéria42

400,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (43m2)
bez energií.
Cena za m2 je
9,3,-EUR.
450,-EUR bez
DPH mesačný

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok43

Poznámka

Splnil- víťazná
ponuka, najnižšia
cena na m2

Nesplnil

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
43
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
42

nájom
jednoizbového
bytu (37m2)
bez energií.
Cena za m2 je
12,16,-EUR.
Milan Šuba
8.2.2022/8.2.20
22

c)

390,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (38 m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,26,-EUR.

Nesplnil

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení44:

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria

Ponuka zverejnená na
www.nehnutelnosti.sk

1 IZB BYT NA
PRENÁJOM,
ZÁHRADNÍCKA
ULICA
(nehnutelnosti.sk)

cena nájmu mesačne
bez energií: 400€ bez
DPH. Cena za m2 je
9,30,-EUR.

Ponuka zverejnená na
www.nehnutelnosti.sk

Na prenajom 1izb.byt na
Beskydskej
(nehnutelnosti.sk)

Ponuka zverejnená na
www.bezrealitky.sk

Prenájom bytu
Tomášikova Nové
Mesto Bratislavský
kraj 1-izbový bez RK
| Bezrealitky

cena nájmu mesačne
bez energií: 450€ bez
DPH. Cena za m2 je
12,16,-EUR.
cena nájmu mesačne
bez energií: 390€ s
DPH. Cena za m2 je
10,26,-EUR.

Identifikácia zdroja údaju

Poznámka
Víťazná ponuka,
najnižšia cena na m2

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: viď prílohy
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Dušan Sabol, Milan Šuba- vysoká cena za nájom
na m2
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Anna Pacherová

12. Cena úspešného uchádzača45 :

cena nájmu bez energií 400€ bez DPH

13. Spôsob vzniku záväzku :

nájomná zmluva

46

14. Podmienky realizácie zmluvy :
25.02.2022,
47

Dátum podpisu nájomnej zmluvy:
miesto podpisu zmluvy Bratislava, trvanie
zmluvy na dobu určitú do 30.11.2023.

44

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
46
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
47
Lehota plnenia a miesto realizácie.
45

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Integračného

Dominika Kráľová (koordinátorka
programu) a Michaela Vašová (pracovníčka pre
bytové otázky)

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 8.2.2022

17. Prílohy :
48

__________________________________________________________________________________
PRÍLOHY
1. 1 IZB BYT NA PRENÁJOM, ZÁHRADNÍCKA ULICA (nehnutelnosti.sk)

48

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Dobrý deň,
na Nehnutelnosti.sk som našiel tento inzerát - https://www.nehnutelnosti.sk/4595431/1-izbbyt-na-prenajom-zahradnicka-ulica/
Pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladame-prenajimatelov-aprenajimatelky-bytov/
Inzerovaný byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac
informácii, radi Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus

2. TOP ponuka - Na prenajom 1- izb.byt na Beskydskej | Byty.sk

Dobrý deň,
na Byty.sk som našiel tento inzerát - https://www.byty.sk/4621421/prenajmemmoderny-1i-byt
Pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing
first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladameprenajimatelov-a-prenajimatelky-bytov/

Váš byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac
informácii, radi Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus
Ďakujem

3. Prenájom bytu Tomášikova Nové Mesto Bratislavský kraj 1-izbový bez RK |
Bezrealitky

Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

občianske združenie Vagus,Račianska 78, 831 02
Bratislava–Nové Mesto

2. Predmet zákazky:

nájom existujúcich nehnuteľností- jednoizbový byt v
Bratislave

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce) služby
4. Kód CPV:

zákazka na ktorú sa zákon nevzťahuje

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazka nespadajúca pod ZVO

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Integračný program a projekt bývania oz Vagus,
312041BBN3

7. Operačný program:

Ľudské zdroje

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu49:

na základe internetového prieskumu cez cenníky,
katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
služby

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :
50

najnižšia cena za nájom bytu (bez energií) v Bratislave,
najnižšia cena na m2, cena bez DPH

a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Peter Gross

49

51

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

16.2.202
2

Dodáva
teľ
oslovil
OZ
Vagus
na

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky52

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

LV

nie

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
50
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
51
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
52
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

základe
mediáln
ych
výstupo
v
Dušan
Sabol

11.1.20
22

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.b
yty.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

Milan
Šuba

7.1.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.be
zrealitk
y.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

b) zoznam predložených ponúk53:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

53

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Peter Gross, Romanova
12, 85102 Bratislava

17.2.2022/17.2.
2022

Dušan Sabol

17.2.2022/17.2.
2022

Návrh na
plnenie
kritéria54

360,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (36m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,-EUR.
450,-EUR bez
DPH mesačný
nájom

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok55

Poznámka

Splnil- víťazná
ponuka, najnižšia
cena na m2

Nesplnil

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
55
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
54

jednoizbového
bytu (37m2)
bez energií.
Cena za m2 je
12,16,-EUR.
Milan Šuba
17.2.2022/17.2.
2022

c)

390,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (38 m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,26,-EUR.

Nesplnil

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení56:

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
X

Identifikácia zdroja údaju
Emailová správa s
cenovou ponukou (viď
prílohy)
Ponuka zverejnená na
www.nehnutelnosti.sk

Na prenajom 1izb.byt na
Beskydskej
(nehnutelnosti.sk)

Ponuka zverejnená na
www.bezrealitky.sk

Prenájom bytu
Tomášikova Nové
Mesto Bratislavský
kraj 1-izbový bez RK
| Bezrealitky

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
cena nájmu mesačne
bez energií: 360€ bez
DPH. Cena za m2 je
10,-EUR.
cena nájmu mesačne
bez energií: 450€ bez
DPH.Cena za m2 je
12,16,-EUR
cena nájmu mesačne
bez energií: 390€ s
DPH. Cena za m2 je
10,26,-EUR

Poznámka
Víťazná ponuka,
najnižšia cena nájmu

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: viď prílohy
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Dušan Sabol, Milan Šuba- vysoká cena za nájom
na m2
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Peter Gross

12. Cena úspešného uchádzača :

cena nájmu bez energií 360€ bez DPH

13. Spôsob vzniku záväzku58:

nájomná zmluva

57

14. Podmienky realizácie zmluvy :
18.2.2022,
59

Dátum podpisu nájomnej zmluvy:
miesto podpisu zmluvy Bratislava, trvanie
zmluvy na dobu určitú do 30.11.2023.

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Integračného

56

Dominika Kráľová (koordinátorka

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
58
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
59
Lehota plnenia a miesto realizácie.
57

programu) a Michaela Vašová (pracovníčka pre
bytové otázky)
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava,17.2.2022

17. Prílohy60:

__________________________________________________________________________________
PRÍLOHY
1. Na základe mediálnych výstupov riaditeľky oz Vagus a zamestnancov oz Vagus nás oslovil
prenajímateľ Peter Gross, ktorý telefonicky komunikoval s kontaktnou osobou OZ Vagus
ohľadne možnosti prenájmu bytu na účely tohto projektu. Ponuku s detailmi odoslal
občianskemu združeniu Vagus emailom.

2. TOP ponuka - Na prenajom 1- izb.byt na Beskydskej | Byty.sk

60

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Dobrý deň,
na Byty.sk som našiel tento inzerát - https://www.byty.sk/4621421/prenajmemmoderny-1i-byt
Pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing
first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladameprenajimatelov-a-prenajimatelky-bytov/
Váš byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac
informácii, radi Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus
Ďakujem

3. Prenájom bytu Tomášikova Nové Mesto Bratislavský kraj 1-izbový bez RK |
Bezrealitky

Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

občianske združenie Vagus,Račianska 78, 831 02
Bratislava–Nové Mesto

2. Predmet zákazky:

nájom existujúcich nehnuteľností- jednoizbový byt v
Bratislave

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)
4. Kód CPV:

služby

zákazka na ktorú sa zákon nevzťahuje

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazka nespadajúca pod ZVO

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Integračný program a projekt bývania oz Vagus,
312041BBN3

7. Operačný program:

Ľudské zdroje

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu61:

na základe internetového prieskumu cez cenníky,
katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
služby

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :
62

najnižšia cena za nájom bytu (bez energií) v Bratislave,
najnižšia cena na m2, cena bez DPH

a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Rastislav
Kulifaj

61

63

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

25.2.202
22

Dodáva
teľ
oslovil
OZ
Vagus
na

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky64

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

LV

nie

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
62
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
63
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
64
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

základe
mediáln
ych
výstupo
v
Dušan
Sabol

11.1.20
22

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.b
yty.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

Milan
Šuba

7.1.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.be
zrealitk
y.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

b) zoznam predložených ponúk65:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Rastislav Kulifaj,
Novoveská ulica 6283/64,
Bratislava, 84107

Dušan Sabol

65

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

28.2.2022/28.2.
2022

28.2.2022/28.2.
2022

Návrh na
plnenie
kritéria66

250,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (25m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,-EUR.
450,-EUR bez
DPH mesačný
nájom

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok67

Poznámka

Splnil- víťazná
ponuka, najnižšia
cena na m2

Nesplnil

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
67
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
66

jednoizbového
bytu (37m2)
bez energií.
Cena za m2 je
12,16,-EUR.
Milan Šuba
28.2.2022/28.2.
2022

c)

390,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (38 m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,26,-EUR.

Nesplnil

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení68:

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
X

Identifikácia zdroja údaju
Emailová správa s
cenovou ponukou (viď
prílohy)
Ponuka zverejnená na
www.nehnutelnosti.sk

Na prenajom 1izb.byt na Beskydskej
(nehnutelnosti.sk)

Ponuka zverejnená na
www.bezrealitky.sk

Prenájom bytu
Tomášikova Nové
Mesto Bratislavský
kraj 1-izbový bez RK
| Bezrealitky

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
cena nájmu mesačne
bez energií: 250€ bez
DPH. Cena za m2 je
10,-EUR.
cena nájmu mesačne
bez energií: 450€ bez
DPH.Cena za m2 je
12,16,-EUR
cena nájmu mesačne
bez energií: 390€ s
DPH.Cena za m2 je
10,26,-EUR

Poznámka
Víťazná ponuka,
najnižšia cena na m2

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: viď prílohy
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Dušan Sabol, Milan Šuba- vysoká cena za nájom
na m2
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Rastislav Kulifaj

12. Cena úspešného uchádzača :

cena nájmu bez energií 250€ bez DPH

13. Spôsob vzniku záväzku70:

nájomná zmluva

69

14. Podmienky realizácie zmluvy :
2.3.2022,
71

Dátum podpisu nájomnej zmluvy:
miesto podpisu zmluvy Bratislava, trvanie
zmluvy na dobu určitú do 30.11.2023.

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Integračného

68

Dominika Kráľová (koordinátorka

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
70
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
71
Lehota plnenia a miesto realizácie.
69

programu) a Michaela Vašová (pracovníčka pre
bytové otázky)
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 28.2.2022

17. Prílohy72:

__________________________________________________________________________________
PRÍLOHY
1. Na základe mediálnych výstupov riaditeľky oz Vagus a zamestnancov oz Vagus nás oslovil prenajímateľ
Rastislav Kulifaj, ktorý telefonicky komunikoval s kontaktnou osobou OZ Vagus ohľadne
možnosti prenájmu bytu na účely tohto projektu. Ponuku s detailmi odoslal občianskemu
združeniu Vagus emailom.

2. TOP ponuka - Na prenajom 1- izb.byt na Beskydskej | Byty.sk

72

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Dobrý deň,
na Byty.sk som našiel tento inzerát - https://www.byty.sk/4621421/prenajmemmoderny-1i-byt
Pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing
first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladameprenajimatelov-a-prenajimatelky-bytov/
Váš byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac
informácii, radi Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus
Ďakujem

3. Prenájom bytu Tomášikova Nové Mesto Bratislavský kraj 1-izbový bez RK |
Bezrealitky

Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

občianske združenie Vagus,Račianska 78, 831 02
Bratislava–Nové Mesto

2. Predmet zákazky:

nájom existujúcich nehnuteľností- jednoizbový byt v
Bratislave

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce) služby
4. Kód CPV:

zákazka na ktorú sa zákon nevzťahuje

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazka nespadajúca pod ZVO

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Integračný program a projekt bývania oz Vagus,
312041BBN3

7. Operačný program:

Ľudské zdroje

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu73:

na základe internetového prieskumu cez cenníky,
katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
služby

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :
74

najnižšia cena za nájom bytu (bez energií) v Bratislave,
najnižšia cena na m2, cena bez DPH

a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Lenka
Ondríková
(rod.
Muocová)

73

75

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

26.1.202
22

Dodáva
teľ
oslovil
OZ
Vagus
na

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky76

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

LV

nie

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
74
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
75
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
76
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

základe
mediáln
ych
výstupo
v
Dušan
Sabol

11.1.20
22

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.b
yty.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

Milan
Šuba

7.1.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.be
zrealitk
y.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

b) zoznam predložených ponúk77:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

77

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Lenka Ondríková
(rod. Muocová),
Hronská 3, Lovča 96621

26.1.2022/27.1.
2022

Dušan Sabol

27.1.2022/27.1.
2022

Návrh na
plnenie
kritéria78

380,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (38,9m2)
bez energií.
Cena za m2 je
9,76,-EUR.
450,-EUR bez
DPH mesačný
nájom

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok79

Poznámka

Splnil- víťazná
ponuka, najnižšia
cena na m2

Nesplnil

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
79
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
78

jednoizbového
bytu (37m2)
bez energií.
Cena za m2 je
12,16,-EUR.
Milan Šuba
27.1.2022/27.1.
2022

c)

390,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (38 m2)
bez energií.
Cena za m2 je
10,26,-EUR.

Nesplnil

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení80:

Identifikácia zdroja údaju
Emailová správa s
cenovou ponukou (viď
prílohy)
Ponuka zverejnená na
www.nehnutelnosti.sk
Ponuka zverejnená na
www.bezrealitky.sk

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
X

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
cena nájmu mesačne
bez energií: 380€ bez
DPH

Na prenajom 1izb.byt na
Beskydskej
(nehnutelnosti.sk)

cena nájmu mesačne
bez energií: 450€ bez
DPH

Prenájom bytu
Tomášikova Nové
Mesto Bratislavský
kraj 1-izbový bez RK
| Bezrealitky

cena nájmu mesačne
bez energií: 390€ s
DPH

Poznámka
Víťazná ponuka,
najnižšia cena na m2

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: viď prílohy
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Dušan Sabol, Milan Šuba- vysoká cena za nájom
na m2
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Lenka Ondríková

12. Cena úspešného uchádzača :

cena nájmu bez energií 380€ bez DPH

13. Spôsob vzniku záväzku82:

nájomná zmluva

81

14. Podmienky realizácie zmluvy :
31.01.2022,
83

Dátum podpisu nájomnej zmluvy:
miesto podpisu zmluvy Bratislava, trvanie
zmluvy na dobu určitú do 30.11.2023.

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Integračného

Dominika Kráľová (koordinátorka
programu) a Michaela Vašová (pracovníčka pre

80

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
82
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
83
Lehota plnenia a miesto realizácie.
81

bytové otázky)
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 27.1.2022

17. Prílohy :
84

__________________________________________________________________________________
PRÍLOHY
1. Na základe mediálnych výstupov riaditeľky oz Vagus a zamestnancov oz Vagus nás oslovila
prenajímateľka Lenka Ondríková, ktorá telefonicky komunikovala s kontaktnou osobou OZ
Vagus ohľadne možnosti prenájmu bytu na účely tohto projektu. Ponuku s detailmi odoslala
občianskemu združeniu Vagus emailom.

2. TOP ponuka - Na prenajom 1- izb.byt na Beskydskej | Byty.sk

84

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Dobrý deň,
na Byty.sk som našiel tento inzerát - https://www.byty.sk/4621421/prenajmemmoderny-1i-byt
Pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing
first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladameprenajimatelov-a-prenajimatelky-bytov/
Váš byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac
informácii, radi Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus
Ďakujem

3. Prenájom bytu Tomášikova Nové Mesto Bratislavský kraj 1-izbový bez RK |
Bezrealitky

Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

občianske združenie Vagus,Račianska 78, 831 02
Bratislava–Nové Mesto

2. Predmet zákazky:

nájom existujúcich nehnuteľností- jednoizbový byt v
Bratislave

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce) služby
4. Kód CPV:

zákazka na ktorú sa zákon nevzťahuje

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazka nespadajúca pod ZVO

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Integračný program a projekt bývania oz Vagus,
312041BBN3

7. Operačný program:

Ľudské zdroje

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu85:

na základe internetového prieskumu cez cenníky,
katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
služby

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :
86

najnižšia cena za nájom bytu (bez energií) v Bratislave,
najnižšia cena na m2, cena bez DPH

a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Jana
Lančová

85

87

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

11.2.202
2

Dodáva
teľ
oslovil
OZ
Vagus
na

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky88

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

LV

nie

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

Uviesť aký: a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
86
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
87
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
88
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

základe
mediáln
ych
výstupo
v
Dušan
Sabol

11.1.20
22

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.b
yty.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

Milan
Šuba

7.1.202
2

OZ
Vagus
odoslal
o mail
na
zverejn
ený
inzerát
na
www.be
zrealitk
y.sk

áno

fyzická
osoba –
nepodnikat
eľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

fyzická
osoba –
nepodnika
teľ

Anony
mný
PT

b) zoznam predložených ponúk89:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

89

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Jana Lančová,
Karpatské námestie 24,
83106 Bratislava

11.2.2022/11.2.

Dušan Sabol

11.2.2022//11.2

2022

.2022

Návrh na
plnenie
kritéria90

400,-EUR bez
DPH mesačný
nájom
jednoizbového
bytu (43m2)
bez energií.
Cena za m2 je
9,3,-EUR.
450,-EUR bez
DPH mesačný
nájom

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok91

Poznámka

Splnil- víťazná
ponuka, najnižšia
cena na m2

Nesplnil

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
91
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
90

jednoizbového
bytu (37m2)
bez energií.
Cena za m2 je
12,16,-EUR.
Milan Šuba

11.2.2022/11.2.
2022

c)

390,-EUR bez
DPH
mesačný
nájom
jednoizbovéh
o bytu (38m2)
bez energií.
Cena za m2
je 10,26,EUR.

Nesplnil

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení92:

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
X

Identifikácia zdroja údaju
Emailová správa s
cenovou ponukou (viď
prílohy)
Ponuka zverejnená na
www.nehnutelnosti.sk

Na prenajom 1izb.byt na Beskydskej
(nehnutelnosti.sk)

Ponuka zverejnená na
www.bezrealitky.sk

Prenájom bytu
Tomášikova Nové
Mesto Bratislavský
kraj 1-izbový bez RK
| Bezrealitky

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
cena nájmu mesačne
bez energií: 400€ bez
DPH, Cena za m2 je
9,3,-EUR
cena nájmu mesačne
bez energií: 450€ bez
DPH, Cena za m2 je
12,16,-EUR
cena nájmu mesačne
bez energií: 390€ s
DPH.Cena za m2 je
10,26,-EUR

Poznámka
Víťazná ponuka,
najnižšia cena na m2

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: viď prílohy
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Dušan Sabol, Milan Šuba- vysoká cena za nájom
na m2
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Jana Lančová

12. Cena úspešného uchádzača93 :

cena nájmu bez energií 400€ bez DPH

13. Spôsob vzniku záväzku :

nájomná zmluva

94

14. Podmienky realizácie zmluvy95:
3.3.2022,

Dátum podpisu nájomnej zmluvy:
miesto podpisu zmluvy Bratislava, trvanie

92

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
94
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
95
Lehota plnenia a miesto realizácie.
93

zmluvy na dobu určitú do 30.11.2023.
15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Integračného

Dominika Kráľová (koordinátorka
programu) a Michaela Vašová (pracovníčka pre
bytové otázky)

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 11.2.2022

17. Prílohy

96

__________________________________________________________________________________
PRÍLOHY

1.

Na základe mediálnych výstupov riaditeľky oz Vagus a zamestnancov oz Vagus nás oslovila
prenajímateľka Jana Lančová. Telefonicky komunikovala s kontaktnou osobou OZ Vagus ohľadne
možnosti prenájmu bytu na účely tohto projektu. Ponuku s detailmi odoslala občianskemu združeniu
Vagus emailom.

2. TOP ponuka - Na prenajom 1- izb.byt na Beskydskej | Byty.sk

96

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Dobrý deň,
na Byty.sk som našiel tento inzerát - https://www.byty.sk/4621421/prenajmemmoderny-1i-byt
Pracujem pre OZ Vagus a momentálne hľadáme vhodné byty pre projekt "Housing
first".
https://vagus.sk/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first/36/hladameprenajimatelov-a-prenajimatelky-bytov/
Váš byt je vyhovujúci. Ak by ste mali záujem a chceli by ste sa dozvedieť viac
informácii, radi Vám odpovieme.
S pozdravom Michaela Vašová, OZ Vagus
Ďakujem

3. Prenájom bytu Tomášikova Nové Mesto Bratislavský kraj 1-izbový bez RK |
Bezrealitky

