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Príloha č. 4: Vzor záznamu z prieskumu trhu 

Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:  Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, Spišská Nová Ves 052 01 

2. Názov zákazky:          Zváracia stanica periférneho zvaru NJ kompresorov  

3. Predmet zákazky: Zváracia stanica periférneho zvaru NJ kompresorov 

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):   Tovar 

5. Kód CPV:      48921000-0 Systémy automatizácie,  

        42662000-4 Zváracie zariadenia 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   N/A 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Zváracia stanica periférneho zvaru NJ 

kompresorov, kód nie je k dispozícii 

8. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu :    a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a 

následného predloženia cien alebo ponúk, zverejnenie na stránke zadávateľa zákazky, zaslanie 

informácie na CKO 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk :   

Kritérium č. 1 (K1) - Cena celkom za predmet zákazky bez DPH v EUR (váha: 70); 

Kritérium č. 2 (K2) - Cyklový čas zariadenia (dno ku dnu) uvedený v sekundách na 2 desatinné miesta 

(váha: 30) 

11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný1: 

a) zoznam oslovených dodávateľov2: 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

Design MP, s. r. o., 
Medze 495/17, 

Liptovský Mikuláš 
031 05 

20.10.2020 e-mailom Áno nie 

Weldex, s.r.o. 
Vajanského 9 
080 01 Prešov 

20.10.2020 e-mailom Áno nie 

IDEAL-Trade 
Service, spol. s r.o. 

Řípská 1549/11a, 
Slatina, 627 00 

Brno, ČR 

20.10.2020 e-mailom Áno nie 

                                                      
1
 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 

2
 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
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b) zoznam predložených ponúk3: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria4 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok5 
Poznámka 

CLOOS PRAHA, 
spol. s r.o., 

Vídeňská 352, 252 
50 Vestec, ČR, IČO 

41191391 

03.11.2020 
o 15:00h / 
11.11.2020 

o 11:00h 

K1: 488 900,- 
EUR bez DPH 

Uchádzač musí 
byť oprávnený 
dodávať tovar, 
uskutočňovať 

stavebné práce 
alebo poskytovať 

službu, ktorá 
zodpovedá 
predmetu 

zákazky 

Uchádzač na 

základe žiadosti 

predložil 

dokumenty na 

preukázanie 

podmienky 

účasti. 

Zadávateľ 

zákazky údaje 

preveril na UVO 

aj vo verejne 

dostupných 

registroch 

vedených v ČR, 

https://or.justice.

cz/ias/ui/rejstrik  

Uchádzač 

podmienku 

účasti splnil. 

K2: 19,00 s 

Uchádzač 
predloží prehľad 

o celkovom 
obrate za 

posledné tri 
hospodárske 

roky v minimálnej 
výške 490.000,- 
EUR bez DPH 

súhrnne za 
požadované 

obdobie. 

Uchádzač na 
základe žiadosti 
o vysvetlenie/do
plnenie predložil 

čestné 
prehlásenie 

o výške obratu 
v požadovanej 

výške. Zadávateľ 
zákazky údaje 

preveril 
v dostupných 

registroch v ČR. 
Uchádzač 

podmienku 
účasti splnil.  

Splnenie 
požiadaviek na 

predmet zákazky 
splnil 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení6: N/A 

                                                      
3
 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  

4
 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 

5
 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 

na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: N/A 

13. Identifikácia úspešného uchádzača:    úspešným uchádzačom bol 
vyhodnotený uchádzač - CLOOS PRAHA, spol. s r.o., Vídeňská 352, 252 50 Vestec, ČR, IČO 
41191391, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky zadefinované 
zadávateľom zákazky. Uchádzač predložil cenu, ktorá zodpovedá miestu a času jej predloženia. 

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:     586 680,- EUR s DPH. 

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     488 900,- EUR bez DPH 

16. Spôsob vzniku záväzku7:      Zmluva o dielo 

17. Podmienky realizácie zmluvy8:     

Miesto dodania: Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Termín dodania predmetu zákazky: do 6 mesiacov od zadania objednávky 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu: 11.11.2020 v Spišskej Novej Vsi,  

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:   

Marcelo Borba, konateľ spoločnosti, 11.11.2020 ............................................................. 

 

 

20. Prílohy9: cenová ponuka 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
6
 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný 

pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 30 000 EUR.). 
7
 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 

8
 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 

9
 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


