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Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu 

Záznam z prieskum trhu 

Názov prijímateľa: HOSTIN s.r.o. 

1. Názov zákazky: ,, Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického  

vybavenia – HOSTIN, s.r.o. - CNC formovací lis“ 

2. Predmet zákazky: Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického 

vybavenia – HOSTIN, s.r.o. - CNC formovací lis      

3. Druh zákazky (tovar/služba/práce):   Zákazka na poskytnutie tovary 

4. Kód CPV:       

5. Predpokladaná hodnota zákazky:    

6. Názov projektu a kód ITMS2014+:   313031L684 

7. Operačný program:     Výskum a inovácie Ministerstva hospodárstva SR 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    e – mail  

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšia cena bez DPH  

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 

LVD S3, a.s.                                 
17.07. 2019 e-mail áno   

TRUMPF Slovakia, s.r.o.  17.07. 2019 e-mail áno   

Bystronic Czech Republic s.r.o. 17.07. 2019 e-mail áno   

KBM Trade, s.r.o. 
17.07. 2019 e-mail 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 / 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. 
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b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 

vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

KBM Trade, s.r.o.  
Nejedlého 49 
841 02 Bratislava, SR 
IČO: 50389301 

24.07.2019 

20:34 

99 050,00 EUR 
bez DPH 

nesplnil  

TRUMPF Slovakia, s.r.o.  

Galgovecká 7/3665 

040 11 Košice, SR 

IČO: 36197777 

06.08.2019 

08:54 

87 680,00 EUR 
bez DPH 

splnil  

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: KBM Trade, s.r.o. - Na základe Žiadosti o 
vysvetlenie/doplnenie dokladov zo dňa 27.08.2019  prijímateľ požiadal o vysvetlenie/doloženie dokladov k 
predloženej ponuke zo dňa 24.07.2019. Doklady  mali doručiť v lehote do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia  Žiadosti o vysvetlenie/doplnenie, na emailovú adresu detkova@abys.sk alebo hlinkova@abys.sk.  
Lehota na doručenie dokladov bola do 02.09.2019. Vysvetlenie/doplnenie dokladov do určenej lehote 
nepredložili. Na základe vyššie uvedeného nesplnili požiadavky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk 
uvedene v Časti II. Vypracovanie a predkladanie ponúk – 6. Obsah ponuky. 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:  TRUMPF Slovakia, s.r.o.     

13. Cena víťaznej ponuky s DPH:  105 120,00 EUR     

14. Cena víťaznej ponuky bez DPH: 87 680,00 EUR 

15. Spôsob vzniku záväzku9: KÚPNA ZMLUVA     

16. Podmienky realizácie zmluvy10: Trvanie v mesiacoch: 6, SNP 129, 919 04 Smolenice    
   

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:                  v Bratislave, 03.10.2019 

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

19. Prílohy11:  

 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
7 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).  
8 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.). 
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
10 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hostin&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=1

