
Záznam z prieskum trhu  

 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:   Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. 

2. Predmet/názov zákazky:    Kompresory 

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

4. Kód CPV:      42123400-1 - Vzduchové kompresory 

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:   Zníženie energetickej náročnosti v Hella  

        Slovakia Signal-Lighting s.r.o., 310041W557 

6. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a  

        následného predloženia cien alebo ponúk 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšia cena  

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

 

 

 

 

 

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



 

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov osloveného dodávateľa Dátum oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob overenia 
oprávnenosti 

dodávať predmet 
zákazky5 

Zákaz 
účasti vo 

VO 
(áno/nie) 

Spôsob overenia 
zákazu účasti6 Prijatá 

ponuka: 
áno/nie 

BLOCK a. s. 27.11.2020 email áno www.orsk.sk nie www.uvo.gov.sk áno 
Industrial Services and Solutions 

s.r.o.  
27.11.2020 email áno 

www.orsk.sk nie www.uvo.gov.sk 
áno 

Niersberger Slovakia s.r.o. 27.11.2020 email áno www.orsk.sk nie www.uvo.gov.sk áno 
Východoslovenská energetika a.s. 27.11.2020 email áno www.orsk.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

Ready 4 s.r.o. 27.11.2020 email áno www.orsk.sk nie www.uvo.gov.sk nie 
ŘÍHA GROUP, spol. s r. o. 27.11.2020 email áno www.orsk.sk nie www.uvo.gov.sk nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
5 webové sídlo www.orsr.sk,  portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov 
6 webové sídlo www.uvo.gov.sk, pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti 



 

b) zoznam predložených ponúk7: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/ 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria8: 

Cena v EUR bez 
DPH 

Vyhodnotenie splnenia podmienok9 

Poznámka: 
Poradie ponúk na 
základe kritéria na 

vyhodnotenie 
ponúk 

BLOCK a. s. 
U Kasáren 727 

757 01  Valašské Meziříčí 

16.12.2020/ 
27.1.2021 

142 035,86 
splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky a splnenie podmienok účasti 
nebolo hodnotené 

2. 

Industrial Services and Solutions 
s.r.o.  

Pribinova 73/1 95501  Topoľčany 

16.12.2020/ 
27.1.2021 145 336,40 

splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky a splnenie podmienok účasti 

nebolo hodnotené 
3. 

Niersberger Slovakia s.r.o. 
 Bytčická cesta 82 

010 01  Žilina 

16.12.2020/ 
27.1.2021 131 948,65 

požiadavky na predmet zákazky 
a splnenie podmienok účasti uvedené vo 

výzve uchádzač splnil 
1. 

Východoslovenská energetika a.s. 
Mlynská   31  

042 91   Košice    

16.12.2020/ 
27.1.2021 162 001,62 

splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky a splnenie podmienok účasti 

nebolo hodnotené 
4. 

 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10: nerelevantné 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na 
internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota 

kritéria 
Poznámka 

    

 
7 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
8 Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
9 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
10 Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje. 



 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: nerelevantné 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:       nevzťahuje sa  

11. Identifikácia úspešného uchádzača:     Niersberger Slovakia s.r.o. 

Bytčická cesta 82,  010 01  Žilina 

12. Cena víťaznej ponuky11 :      131 948,65 EUR bez DPH 

158 338,38 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku12:      Zmluva o dielo 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Ing. Ján Lipták, manažér nákupu 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Bánovce nad Bebravou, 27.1.2021 

 
11 Uviesť s DPH aj bez DPH. 
12 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
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