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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa: SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. 

2. Názov zákazky: Teleskopický manipulátor s lyžicou 

3. Predmet zákazky: Teleskopický manipulátor s lyžicou 

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

5. Kód CPV: 16000000-5 Poľnohospodárske stroje  

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 87 116,67 EUR bez DPH 

7. Názov projektu a číslo ITMS2014+: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký 

zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a 

optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS), 313011V387 

8. Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Spôsob vykonania prieskumu trhu1: na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného 

predloženia cien alebo ponúk 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena v EUR 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 

MOREAU AGRI, spol. s r.o. 9.12.2020 e-mailom áno áno 

AGROTECHNIKA, s.r.o. 9.12.2020 e-mailom áno áno 

CENTEX RS, spol. s r.o. 9.12.2020 e-mailom 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 / 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 

MOREAU AGRI, 
spol. s r.o., 
Družstevná 

616/13, 922 42 
Madunice 

10.12.2020 
86 750,00 EUR 

bez DPH 

podmienka oprávnenia 
dodávať predmet 

zákazky – overené cez 
www.orsr.sk – 

podmienka splnená 

 

CENTEX RS, spol. 
s r.o., Stará 

Vajnorská 37, 
831 04 Bratislava 

15.12.2020 
86 800,00 EUR 

bez DPH 

podmienka oprávnenia 
dodávať predmet 

zákazky – overené cez 
www.orsr.sk – 

podmienka splnená 

 

AGROTECHNIKA, 
s.r.o., 

Dobronivská 
cesta 6, 960 01 

Zvolen 

18.12.2020 
87 800,00 EUR 

bez DPH 

podmienka oprávnenia 
dodávať predmet 

zákazky – overené cez 
www.orsr.sk – 

podmienka splnená 

 

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: nenastal taký prípad 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:    MOREAU AGRI, spol. s r.o., 
Družstevná 616/13, 922 42 Madunice 

13. Cena víťaznej ponuky s DPH:     104 100,00 EUR 

14. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     86 750,00 EUR 

15. Spôsob vzniku záväzku9:      Kúpna zmluva 

16. Podmienky realizácie zmluvy10:    Bátka 160, 980 21 Bátka, do 2 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy 

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Nitra, 22.12.2020 

 
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. 

http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
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18. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Andrej Gero, poverená osoba, 
22.12.2020 

 

19. Prílohy11:  

 

• Cenové ponuky vrátane e-mailovej komunikácie 

• Výpisy z ORSR 

 

 

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


