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Záznam z prieskumu trhu 
 
 

    
Záznam z prieskumu trhu pre:  

 Zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 iné: ............................................................................................................. 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov VRBATA s.r.o. 
Poštová adresa Robotnícka 4465 
Mesto Považská Bystrica 
PSČ 017 01 
IČO 36346837 
Kontaktná osoba  Ing. Miroslav Vrbata  
tel. č.   

e. mail obchod@vrbata.sk 
adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

vrbata.sk 

 
2. Názov zákazky 
Fréza na spracovanie dreva  
 
3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 
Predmetom zákazky je dodávka Frézy na spracovanie dreva . Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v 
oceňovacej tabuľke /Príloha č.2 a v Kúpnej zmluve /Príloha č.3/-výzvy.    

 
4. Požadovaný termín a miesto dodania 
Podľa zmluvy  do 3 mesiacov  od vystavenia objednávky 
 
5. Spoločný slovník obstarávania 
 
42600000-2 Obrábacie stroje 
 
6. Dátum zverejnenia výzvy na súťaž na internetovej stránke: 
5.6.2020 
 
7. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. č. 
Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta 
podnikania, IČO (ak relevantné) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia Poznámka 

1.  TEGEM s.r.o. 
Sadová 7 
900 91 Limbach IČO: 36750298 

Henrich Raduška 
+4219055617561 
Henrich. raduska@gmail.com  

5.6.2020 e mail  

2. Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 
Galvaniho 17/B 
82104 Bratislava IČO: 31338551 

Ján Chládek 
+421 915997753 
Jan.chladek@konicaminolta.sk 

5.6. 2020 e mail  

3. Spandex, s.r.o. Rostislav Vystrčil 
+421918714441 

5.6.2020 e-mail  



2 

Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava IČO: 
17330386 

 
 

8. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
Tabuľka bude vyplnená, ak bola ako kritérium na vyhodnotenie ponúk zvolená najnižšia cena s/bez DPH 

Tabuľka bude vyplnená, ak bola ako kritérium na vyhodnotenie ponúk zvolená ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (prílohou 
vyhodnotenia predložených ponúk bude výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium). Ide o vzor tabuľky, pokiaľ si 
prijímateľ určil iný počet kritérií, tabuľku je potrebné upraviť. 

P
Č 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

a) obchodné meno 
b) adresa sídla, resp. miesta podnikania 
c) IČO (ak je to relevantné) 

Cena 
spolu bez 

DPH 
(EUR) 

DPH 20% 
(EUR) 

Celková cena 
spolu s DPH 

(EUR) 

Dátum 
predloženia 

ponuky 
Poznámka 

1. 

a) TEGEM s.r.o. 
 

59 300 11 860 71 160  
19.6.2020  

e-mail 
 b) Sadová 7900 91 Limbach 

 
c) 36750298 

2. 

a) Konica Minolta Slovakia spol. 
s r.o. 

59 900 11980 71880 
17.6.2020 

e-mail 
 b) Galvaniho 17/B 

82104 Bratislava 
c) 31338551 

3. 

a) Spandex, s.r.o. 

58 000 11 600 69 900 
15.6.2020 

e-mail 
 b) Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava 

c) 17330386 

P
Č 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

a) obchodné meno 
b) adresa sídla, resp. miesta podnikania 
c) IČO (ak je to relevantné) 

Počet 
bodov za 
kritérium 

č. 1 

Počet 
bodov za 
kritérium 

č. 2 

Počet 
bodov za 
kritérium 

č. 3 

Počet 
bodov za 
kritérium 

č. 4 

Celkový 
počet bodov 

Dátum 
predloženia 

ponuky 
Poznámka 

1. 

a)  

       b)  

c)  

2. 

a)  

       b)  

c)  

3. 

a)  

       b)  

c)  

4. 

a)  

       b)  

c)  
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9. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž1: 

PČ Zoznam dokladov2 Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 Subjekt č. 3 
TEGEM s.r.o. 
 

Konica Minolta Slovakia 
spol. s r.o. Spandex 

Sadová 7 
900 91 Limbach 
 

Galvaniho 17/B 
82104 Bratislava 

Zátišie 10/A, 831 03 
Bratislava 

1 Výpis z obchodného 
registra,živnostenské 
oprávnenie alebo iné 
oprávnenie (uviesť). 

Splnené 
Výpis z OR 

Splnené 
Výpis z OR  

Splnené 
Výpis z OR 

2 Návrh na plnenie 
kritéria 

splnené splnené splnené 

3 Oceňovacia tabuľka splnené splnené splnené 
4 Technický list splnené splnené splnené 

 
 
10. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: Spandex,s.r.o.  Zátišie 10/A, 831 03 
Bratislava, IČO: 17330386 
 
11. Zdôvodnenie výberu: 

  Najnižšia cena bez DPH 
  Najnižšia cena s DPH 
  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

 
12. Konečná zmluvná cena EUR vrátane DPH:  69 600  

(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť uchádzač/subjekt 
upozorní). 
 
13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné: ............................................... 

 

 
1V rámci kontroly dokladov je potrebné overiť skutočnosť, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo 
prácu v rozsahu predmetu zákazky,  

2 V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať 
stavebné práce/poskytovať službu predkladá výpis z obchodného registra,  živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie 
(uviesť). 

5. 

a)  

       b)  

c)  



 
 
  
14. Iné skutočnosti : v zmysle zmluvy  
 
15. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním 
prieskumu trhu* JUDr. Zuzana Waczlavová  31.07.2020 

Osoba zodpovedná za 
vykonanie prieskumu trhu* Ing. Miroslav Vrbata  31.07.2020 

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 
*Vyhlasujem, že úspešný uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f). 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné) 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
 
Dátum a miesto: Považská Bystrica 31.7.2020        .......................................................            
                                                        Ing. Miroslav Vrabta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


