
Príloha č. 4 Záznam z prieskumu trhu  

Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov 

2. Predmet zákazky: Obrábacie centrum 

3. Druh zákazky (tovary/práce/služby): tovary 

4. Kód CPV: 42631000-8 Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov 

5. Názov zákazky: Technologické centrum pre mechanické opracovanie 

6. Názov projektu a číslo ITMS: Technologické centrum pre mechanické opracovanie, 313031N117 

7. Operačný program: Výskum a inovácie / Integrovaná Infraštruktúra (OP II) 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu
1
: na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia  

  cien alebo ponúk 

9.        Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
2
: najnižšia cena bez DPH 

10.       Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný
3
: 

a) zoznam oslovených dodávateľov
4
 : 

Názov osloveného 

dodávateľa  

Dátum 

oslovenia 

Spôsob oslovenia Je oprávnený 

dodávať predmet 

zákazky? (áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

1. DMG MORI Czech s.r.o. 
Ořechovská 195/1a 
Brno, CZ 
619 00 

16.04.2020 

Elektronicky E-mail 

jrgslovakia@gmail.com 

na mail 

peter.pirozek@dmgmori.com 

áno nie 

2. Profika SK, s.r.o. 
P.O. Box 7 
Bernolákova 1 
974 05 Banská Bystrica 

16.04.2020 

Elektronicky E-mail 

jrgslovakia@gmail.com 

na mail 

hulec.predaj@profika.sk 

áno áno 

3. MIKRON SLOVAKIA s. r o. 
Svetlá 8, 81102 Bratislava-
Staré mesto 
Office: Nitrianska 13, 94001 
Nové Zámky 

16.04.2020 

Elektronicky E-mail 

jrgslovakia@gmail.com 

na mail 

kompas@mikron.sk 

áno nie 

4. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ 
STROJE s.r.o., Blanenská 
1965/12, 664 34 Kuřim, 
Česká republika konajúca 
prostredníctvom 
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ 
STROJE s.r.o., organizačná 
zložka, Mamateyova 12, 851 
04 Bratislava 

16.04.2020 Elektronicky E-mail 

jrgslovakia@gmail.com 

na mail 

prodej@tecnotrade.sk áno áno 

                                                      
1 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/práce/služby, 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 Vybrať z voľby a), b), c) alebo d) podľa spôsobu vykonania prieskumu  
4 Vyžadujú sa minimálne piati oslovení dodávatelia (pozn. uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako 

5000 EUR)  

mailto:jrgslovakia@gmail.com
mailto:jrgslovakia@gmail.com
mailto:jrgslovakia@gmail.com
mailto:jrgslovakia@gmail.com


b) zoznam predložených ponúk
5
: 

Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku  

Dátum 

predloženia/ 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria
6
  

Vyhodnotenie splnenia podmienok Poznámka 

10.1.1.1. Profika SK, s.r.o. 
P.O. Box 7 
Bernolákova 1 
974 05 Banská Bystrica 

27.4.2020 / 

07.05.2020 

(vysvetlenie 

ceny) / 

12.05.2020  

717.800.00 

eur bez DPH 

Ponuka predložená elektronicky 
Prijímateľ/Verejný obstarávateľ 
vyžiadal uchádzača/dodávateľa 
o vysvetlenie a upresnenie 
predloženej cenovej ponuky zo dňa 
04.05.2020. Uchádzač na základe 
vyzvania predložil vysvetlenie 
ponuky prostredníctvom 
elektronickej komunikácie dňa 
07.05.2020. Dokumentácia je 
súčasťou záznamu z prieskumu 
trhu. 

 

10.1.1.2. TECNOTRADE 
OBRÁBĚCÍ STROJE 
s.r.o., Blanenská 
1965/12, 664 34 Kuřim, 
Česká republika 
konajúca 
prostredníctvom 
TECNOTRADE 
OBRÁBĚCÍ STROJE 
s.r.o., organizačná 
zložka, Mamateyova 
12, 851 04 Bratislava 

30.04.2020/ 

12.05.2020 

604.000,00 

eur bez DPH 

Ponuka predložená elektronicky 
Technické špecifikácie – splnené 
Formálna správnosť – splnené 
Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky – splnené (overené v orsr) 
Uchádzač predložil všetky 
požadované dokumenty v zmysle 
výzvy na predloženie ponúk. 

 

 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení
7
: 

Identifikácia zdroja údaju Internetový link na 

tento zdroj (ak je to 

relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

1. nerelevantné nerelevantné nerelevantné nerelevantné 

 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:  
a. skeny elektronickej pošty o odoslaní a doručení potvrdení, resp. ponúk uchádzačov  
b. doklady o odoslaní otázok na vysvetlenie ponuky na splnenie podmienok účasti a návrhu 

kritérií. 
 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  

nerelevantné 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:  

                                                      
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili 
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením či je suma uvádzaní s DPH alebo bez DPH 
7 Vyžaduje sa minimálne päť identifikovaných zdrojov, resp. tri pri zákazkách do 1000 EUR (upozornenie: tento 
postup prieskumu nie je aplikovateľný pre zákazky rovné a vyššie  5000 EUR) 



TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim, Česká republika konajúca 
prostredníctvom TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., organizačná zložka, Mamateyova 12, 851 04 
Bratislava 

13. Cena víťaznej ponuky 
8
 :  604.000,00 EUR bez DPH,  

724.800,00 EUR s DPH 

14. Spôsob vzniku záväzku
9
: Zmluva o dielo 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Ing. Lucia Harvišová Majerská, projektový manažér 

Mgr. Dagmar  Užíková, projektové riadenie 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Trebišov, 12.05.2020 

17. Prílohy
10

:     predmetné prílohy pre predmet zákazky „Obrábacie centrum“ 

17.1. Doklady potvrdzujúce oslovenie minimálne troch dodávateľov a zverejnenie výzvy na predkladanie 

ponúk 

17.2. Potvrdenie o odoslaní informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk 

17.3. Doklady potvrdzujúce doručenie cenových ponúk a cenové ponuky  

17.4. Vyhodnotenie splnenie podmienok účasti a návrhu kritérií. 

 
 

                                                      
8 uviesť s DPH aj bez DPH 
9 napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka... 
10 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu 


