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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:      CHEZAR, spol. s r.o. 

2. Predmet / názov zákazky:    Laboratórne zariadenia 

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

4. Kód CPV:      38000000-5 Laboratórne, optické a presné  
prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:   18 786,75,- EUR 

6. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Priemyselný výskum nových technologických  
postupov výroby závlahovej vody 
NFP313020V911 

7. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    oslovením potenciálnych dodávateľov 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena 

10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

KVANT, spol. 
s r.o. 

14.04.2020 emailom Áno Áno 

Lambda Life, a.s. 14.04.2020 Emailom Áno Áno 

ITES Vranov, 
s.r.o. 

14.04.2020 emailom Áno Áno 

FISHER Slovakia 
spol. s r.o. 

14.04.2020 emailom Áno áno 

LABO – SK, s.r.o. 14.04.2020 emailom Áno nie 

 
Obstarávateľ overil oprávnenosť oslovených dodávateľov na dodanie tovaru v rozsahu predmetu 
zákazky z verejných zdrojov (www.orsr.sk), taktiež overil skutočnosť, či nemajú zákaz účasti vo VO 
(www.uvo.gov.sk). 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok5 
Poznámka 

                                                      
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 / služby / 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 bez DPH. 

3
 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 

4
 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 

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).  

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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KVANT, spol. 
s r.o. 

17.04.2020 18 866,- EUR 
ORSR  

Lambda Life, a.s. 17.04.2020 21 680,- EUR ORSR  

ITES Vranov, 
s.r.o. 

24.04.2020 17 120,- EUR 
ORSR  

FISHER Slovakia 
spol. s r.o. 

24.04.2020 17 481,- EUR 
ORSR  

 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: - 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:    ITES Vranov s.r.o. 

13. Cena víťaznej ponuky s DPH:     20 544,- EUR 

14. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     17 120,- EUR 

15. Spôsob vzniku záväzku6:      Zmluva o dodávke tovaru 

16. Podmienky realizácie zmluvy7:    Lehota: 30 dní 

Miesto dodania: Nobelova 34, 831 02 

Bratislava 

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    V Bratislave, 28.4.2020 

18. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing. Jozef Kučera, konateľ 

 

19. Prílohy8:  

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Mailová komunikácia potvrdzujúca oslovenie dodávateľov 
Mailová komunikácia potvrdzujúca zaslanie cenových ponúk 
Printscreen UVO – zoznam osôb so zákazom 
Cenová ponuka KVANT, spol. s r.o. 
Cenová ponuka Lambda Life, a.s. 
Cenová ponuka ITES Vranov, s.r.o. 
Cenová ponuka FISHER Slovakia spol. s r.o. 

 

 

                                                      
6
 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 

7
 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 

8
 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


