Záznam z prieskumu trhu
Zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“) a Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného
obstarávania/obstarávania pre Programové obdobie 2014 - 2020

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Rezort Masarykov dvor, s.r.o.
Sídlo:
Pstruša 339, 962 12 Vígľaš
Zastúpený:
Ing. Marcela Vreštiaková, konateľ
IČO:
53709616
Adresa profilu verejného obstarávateľa /URL/: https://www.masarykov-dvor.sk/
Mail na komunikáciu v tomto prieskumu trhu: info@bbprestige.sk
Mobil:
+421 905 580 452
Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„ZVO“)
2. Druh zákazky
Tovar.
3. Názov zákazky:
Nákup športových strojov pre cyklistiku
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup strojov a zariadení pre cyklistiku.
Podrobný opis predmetu zákazky viď. v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
5. Operačný program:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)
Názov projektu:
„Rozvoj voľnočasových aktivít na Podpoľaní ”
Kód ITMS2014+:
N/A
6. Kód CPV:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
7.

34400000-1 Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky

Predpokladaná hodnota zákazky: 93 800,17 EUR bez DPH

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu:
Na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk
9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH. Uchádzač musí cenu zákazky
predložiť v mene Euro €. Ceny, uvedené v cene za dodanie predmetu zákazky budú záväzné pri
uzatváraní a podpise Zmluvy s úspešným uchádzačom.
Spôsob uplatnenia kritéria:
Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od
najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten
uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu.
Podrobnejšie viď. bod 20 Výzvy na predkladanie ponúk
10. Dátum odoslania a zverejnenia výzvy na súťaž:
Dátum odoslania 3 vybraným dodávateľom:
05.09.2021
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11. Zoznam oslovených uchádzačov/dodávateľov:

Názov osloveného
dodávateľa
Obchodný názov: GB Profit
s.r.o.
Sídlo: Podhradská 2A, 986 01
Fiľakovo, Slovenská republika
IČO: 52336379
IČ DPH: SK2120988419
Mail pre komunikáciu:
sportcentrumeshop@gmail.com
Obchodný názov: Belan cars
s. r. o.
Sídlo: Podrečany 108, 985 54
Podrečany, Slovenská republika
IČO: 52272613
IČ DPH: SK2120960622
Mail pre komunikáciu:
belancars@gmail.com
Obchodný názov:
AGROTECHNIKA, s.r.o.
Sídlo: Dobronivská cesta 6, 960
01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 48 245 411
IČ DPH: SK2120116141

Dátum
oslovenia

05.09.2021

05.09.2021

05.09.2021

Spôsob
oslovenia

mail

mail

mail

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Áno

Áno

Áno

Spôsob overenia oprávnenosti dodávať
predmet zákazky

webové sídlo www.orsr.sk
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=462021&SID=3&P=0

webové sídlo www.orsr.sk
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=458221&SID=3&P=0

webové sídlo www.orsr.sk
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=438635&SID=3&P=0

Mail pre komunikáciu:
melichercik@agrotechnika.tech
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Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

nie

nie

nie

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní
webové sídlo
www.uvo.gov.sk
Register osôb
so zákazom

webové sídlo
www.uvo.gov.sk
Register osôb
so zákazom

webové sídlo
www.uvo.gov.sk
Register osôb
so zákazom

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Áno

Áno

Áno

12. Zoznam uchádzačov/dodávateľov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Obchodný názov: Belan cars s. r.
o.
Sídlo: Podrečany 108, 985 54
Podrečany, Slovenská republika
IČO: 52272613
IČ DPH: SK2120960622

Dátum a čas
predloženia
/ dátum
vyhodnoteni
a

16.09.2021
13:06 h

Návrh na
plnenie
kritéria
Cena v EUR
s DPH

120 319,44

Poradie
úspešnosti
v zmysle
kritérií

3

Obchodný názov: GB Profit
s.r.o.
Sídlo: Podhradská 2A, 986 01
Fiľakovo, Slovenská republika
IČO: 52336379
IČ DPH: SK2120988419

16.09.2021
13:08 h

113 681,64

2

Obchodný názov:
AGROTECHNIKA, s.r.o.
Sídlo: Dobronivská cesta 6, 960 01
Zvolen, Slovenská republika
IČO: 48 245 411
IČ DPH: SK2120116141

16.09.2021
21:04 h

103 679,52

1

Vyhodnotenie splnenia podmienok

Uchádzač má oprávnenie na dodanie tovaru
v zmysle opisu predmetu zákazky. Viď. vyššie
tabuľku v bode 11 tejto zápisnice.
Zároveň uchádzač predložil Vyhlásenie
v zmysle prílohy č. 3 Výzvy na predkladanie
ponúk podpísané oprávnenou osobou, čím
preukázal aj skutočnosť podľa § 40 ods. 6
písm. f) ZVO.
Uchádzač má oprávnenie na dodanie tovaru
v zmysle opisu predmetu zákazky. Viď. vyššie
tabuľku v bode 11 tejto zápisnice.
Zároveň uchádzač predložil Vyhlásenie
v zmysle prílohy č. 3 Výzvy na predkladanie
ponúk podpísané oprávnenou osobou, čím
preukázal aj skutočnosť podľa § 40 ods. 6
písm. f) ZVO.
Uchádzač má oprávnenie na dodanie tovaru
v zmysle opisu predmetu zákazky. Viď. vyššie
tabuľku v bode 11 tejto zápisnice.
Zároveň uchádzač predložil Vyhlásenie
v zmysle prílohy č. 3 Výzvy na predkladanie
ponúk podpísané oprávnenou osobou, čím
preukázal aj skutočnosť podľa § 40 ods. 6
písm. f) ZVO.
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Poznámka

Podmienka účasti: Uchádzač musí
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia a to:
• podmienky
účasti
osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) a f) ZVO a neexistuje u neho
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. f) ZVO – K preukázaniu
týchto
podmienok
uchádzač
predloží vyplnenú a oprávnenou
osobou podpísanú prílohu č. 3
tejto výzvy.
Skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní, t.j. oprávnenosť dodať
tovar, ktorý je predmetom tejto
zákazky,
verejný
obstarávateľ
kontroloval počas hodnotenia ponúk
prostredníctvom verejne dostupných
databáz.

13. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž:
V zmysle bodu 22.1 verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení
ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá
nevylučujú, aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých
uchádzačov, ktorí predložili ponuku. V tejto súvislosti sa vyhodnocuje
Uchádzač/dodávateľ č. 3
PČ

1

Zoznam dokladov

Rozpočet/Opis predmetu
zákazky s uvedením cien, názvov
položiek, merných jednotiek a
množstiev merných jednotiek
vypracovaného v súlade s prílohou
č. 1 Výzvy

2

Vyhlásenie uchádzača - v súlade
s prílohou č. 3 Výzvy

3

Ostatné doklady

AGROTECHNIKA, s.r.o.
Sídlo: Dobronivská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 48 245 411
Uchádzač predložil sken podpísaného dokumentu v zmysle prílohy č. 1 Výzvy. Položky rozpočtu sú neporušené a nepozmenené.
Uchádzač vyplnil všetky verejným obstarávateľom požadované údaje v zmysle bodu 22.1.1 Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ taktiež odkontroloval parametre ponúknutých strojov z verejne dostupných zdrojov. Uchádzač dokument predložil
aj vo formáte Excel. Verejný obstarávateľ konštatuje, že uchádzač splnil všetky podmienky na predmet zákazky.
Ponuka – súbor:
Cenová ponuka - rozpočet_Agrotechnika.pdf
Vyzva_Priloha 1_Opis predmetu_ROZPOCET_Bicykle_Resort Masarykov_AGROTECHNIKA.xlsx
Uchádzač predložil sken podpísaného dokumentu v zmysle prílohy č. 3 Výzvy. Dokument je podpísaný oprávnenou osobou – Ing.
Matej Melicherčík, konateľ – zo dňa 10.09.2021.
Ponuka – súbor:
Priloha 3 - Vyhlasenie uchadzaca_Agrotechnika.pdf
Uchádzač predložil sken aj iných dokumentov a to:
• Vyplnenú a oprávnenou osobou podpísanú kúpnu zmluvu, ktorá tvorí prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
• Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 09.09.2021
Ponuka – súbor:
Kupna zmluva_Agrotechnika.pdf
sken (2).pdf

14. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
Neaplikuje sa.
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15. Identifikácia úspešného uchádzača:
AGROTECHNIKA, s.r.o.
Sídlo: Dobronivská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 48 245 411
16. Cena úspešného uchádzača:
Kúpna cena spolu v EUR bez DPH: 86 399,60
DPH v EUR:
17 279,92
Kúpna cena spolu v EUR s DPH:
103 679,52
17. Spôsob vzniku záväzku:
Verejný obstarávateľ uzavrie s jedným, t. j. úspešným uchádzačom, na základe výsledkov verejného
obstarávania Kúpnu zmluvu uzatvorenú v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
18. Podmienky realizácie zmluvy:
Miesto dodania predmetu zákazky
Kraj: Banskobystrický
Okres: Detva
Obec: Vígľaš-Pstruša
Miesto: Pstruša 339, 962 12 Vígľaš
Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 3 mesiacov odo dňa doručenia záväznej objednávky
Predávajúcemu.
19. Dôvody, pre ktoré zodpovedná osoba odmietla podpísať zápisnicu, alebo
podpísala zápisnicu s výhradou
Neuplatňuje sa
20. Konflikt záujmov
Počas tejto etapy verejného obstarávania nebol zistený žiaden konflikt záujmov zainteresovaných osôb
vo vzťahu k uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Zároveň dolu podpísaná zodpovedná osoba
vyhlasuje, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňa podmienku nezaujatosti vo vzťahu
k potenciálnym dodávateľom a potvrdzuje, že uvedené údaje sú pravdivé.
Prílohy:
Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž
Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia
Pstruša - Vígľaš, dňa 20.09.2021

Ing. Marcela Vreštiaková
konateľ
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