
Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  Obec Bobot, Bobot 56, 913 25 Bobot 

2. Predmet / názov zákazky:    Triedený zber KO v obci Bobot 

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

1. Kód CPV:      16700000-2 – Traktory/ťahače,  

16000000-5 – Poľnohospodárske stroje,  

       43250000-0 – Čelné lopatové nakladače 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:                      65 562,33 EUR bez DPH / 78 674,80 s DPH 

5. Názov projektu:     Triedený zber KO v obci Bobot 

6. Operačný program:     Environmentálny fond, činnosť C1 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    oslovenie dodávateľov a následného  

        predloženia ponúk 

8. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia celková cena s DPH 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

UNIAGRO, s.r.o. 

SNP 126, 962 01 

Zvolenská 

Slatina  

30.3.2020 
e-

mailom 
áno 

Obchodný 

register 

nie Register 

na stránke 

ÚVO 
áno 

Marián Šupa 

J. Hollého 164, 

922 07 Veľké 

Kostoľany 

30.3.2020 
e-

mailom 
áno 

Živnostenský 

register 

nie Register 

na stránke 

ÚVO 
áno 

Beláň Anton 

Bojná 784, 

956 01 Bojná  
30.3.2020 

e-

mailom 
áno 

Živnostenský 

register 

nie Register 

na stránke 

ÚVO 

nie 

b) zoznam predložených ponúk5: 

                                                      
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. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako 

30 000 EUR). 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 



Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia  

Návrh na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok7 

Poznámka 

UNIAGRO, s.r.o. 

SNP 126, 962 01 

Zvolenská Slatina  

 2.4.2020 

e-mailom 

81 588, 00 

Eur s DPH 

Spĺňa PÚ podľa  

§ 32 ods. 1 písm. 

e) a f) ZVO 

Verejný 

obstarávateľ 

vylučuje konflikt 

záujmov s 

uchádzačom 

Marián Šupa 

J. Hollého 164, 

922 07 Veľké Kostoľany 

3.4.2020 

e-mailom  

74 040, 00 

Eur s DPH 

 

Spĺňa PÚ podľa  

§ 32 ods. 1 písm. 

e) a f) ZVO 

Verejný 

obstarávateľ 

vylučuje konflikt 

záujmov s 

uchádzačom 

ELKOPLAST Slovakia, 

s.r.o. 

Štvrť SNP 155/72 

914 51  

Trenčianske Teplice 

 6.4.2020 

e-mailom 

74 352, 00 

Eur s DPH 

 

Spĺňa PÚ podľa  

§ 32 ods. 1 písm. 

e) a f) ZVO 

Verejný 

obstarávateľ 

vylučuje konflikt 

záujmov s 

uchádzačom 

MOREAU AGRI s.r.o. 

Družstevná 616/13 

922 42 Madunice 

7.4.2020 

e-mailom 

78 672, 00 

Eur s DPH 

Spĺňa PÚ podľa  

§ 32 ods. 1 písm. 

e) a f) ZVO 

Verejný 

obstarávateľ 

vylučuje konflikt 

záujmov s 

uchádzačom 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja údaju 

Odkaz na 

internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny uchádzač nebol vylúčený 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:     Marián Šupa, J. Hollého 164,  

922 07 Veľké Kostoľany 

12. Cena víťaznej ponuky9 :               61 700,00 bez DPH / 74 040,00 s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku10:      Kúpna zmluva  

14. Podmienky realizácie zmluvy11:                                  dodanie do 2 mes. odo dňa vystavenia 

objednávky, miesto: sídlo verejného obstarávateľa 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Danka Ďuriačová, starostka obce 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    v Bobote, 21.4.2020 

                                                      
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 

požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
8 Vyžaduje 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 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
10 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
11 Lehota plnenia a miesto realizácie. 


