
Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: 

2. Predmet zákazky: 

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

4. KódCPV: 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: 
7. Operačný program: 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: 
9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: 

LIGADO, s.r.o. J . Matušku 764/26, 971 01 Prievidza, ICO: 53 141 121 

Pojazdná kaviareň 

Tovary 

34431000-7 Bezmotorové bicykle 
34400000-1 Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky 
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
23 427,01 EUR bez DPH 
Coffee bike, kód projektu: 302031AIM6 
Dohoda č. 22/12/054/17 — „Investičná pomoc pre sociálne podniky 
nenávratná zložia - Opatrenie č. 4..." 
katalógy, cenníky, iné zdroje 
najnižšia cena bez DPH na celý predmet zákazky 

zoznam os ovených dodávateľov3 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob overenia 
oprávnenosti 

dodávať predmet 
zákazky4 

Zákaz účasti 
vo verejnom 
obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

zákazu účasti 
vo verejnom 
obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

Decore, s.r.o., 
Lieskovská 

2542/13, Nové 
Mesto nad 

Váhom, 915 01 

11.04.2022 Správou cez 
JOSEPHINE Áno Áno - ORSR Nie 

Web -UVO Nie 

Gastro 
Innovations, 

s.r.o., 
Boŕivojova 310, 
Olomouc, 779 

00 

11.04.2022 Správou cez 
JOSEPHINE Áno Á n o -

www.or.justice.cz 
Nie 

Web-
www.uohs.cz Áno 

GCX, s.r.o., 
Havlíčkova 868, 

Vlašské 
Meziŕíčí, 
757 01 

11.04.2022 Správou cez 
JOSEPHINE Áno Á n o -

www.or.justice.cz 
Nie Web-

www.ouhs.cz Nie 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia podmienok7 

Poznámka 

MB TECHNOLOGY, s.r.o., 
B. Bjornsona 143/40 971 01 

Prievidza 
IČO: 51189135 

17.04.20222 
0 19:24 hod. 

39 200,00 EUR 
bez DPH / 

47 040,00 EUR s 
DPH 

Áno, overenie § 32 ods. 
1 písm. e)+f) 

Overené 
prostredníctvom 

verejne dostupných 
zdrojov 

Gastro Innovation s.r.o. 
Bof i vojova 310/14 
779 00 Olomouc 
Česká Republika 
IČO: 07 691 149 

19.04.2022 
o 23:30 hod. 

23 422,00 EUR 
bez DPH / 

28 340,62 EUR s 
DPH) 

Áno, overenie § 32 ods. 
1 písm. e)+f) 

Overené 
prostredníctvom 

verejne dostupných 
zdrojov, následne 

uchádzač po 

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/stavebnej 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 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom 
sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na zakazkycko@vlada.gov.sk) 
4 Napr. webove sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti webove sídlo www.uvo.gov.sk a 

pre tento účel prijímatef uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti. 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktori ponuku predložili. 
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.). 



žiadosti 
o vysvetlenie 

vylúčený 

Ghrian s.r.o. 
Červená Hora 1610/44 96301 

Krupina 
IČO: 50952153 

20.04.2022 
o 13:00 hod. 

49 000,00 EUR 
bez DPH / 

49 000,00 EUR s 
DPH 

Ponuka nebola 
hodnotená 

V zmysle znenia 
Výzvy na 

predloženie ponuky 
- super-reverzný 

postup 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja údaju 
Odkaz na internetovú 

stránku 
(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria Poznámka 

Webová stránka https://www.decore.sk/mobilna-
gastronomia/coffe-bike 

20 880,00 EUR bez 
DPH 

Webová stránka www.qastrobikes.cz 26 921,04 EUR bez 
DPH 

Katalóg výrobcu pojazdných 
kaviarní z Poľska 

22 480,00 EUR bez 
DPH 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Gastro Innovations, s.r.o. - uchádzač ponúkol pojazdné kaviarne, 
ktoré nie sú nové (sú zánovné) a dodacia lehota podľa slov uchádzača nekorešponduje s požiadavkou uvedenou v Opise 
predmetu zákazky. V Opise bolo uvedené, že prijímateľ požaduje tovar dodať v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, no podľa slov uchádzača v prípade nových bicyklov by bola lehota dodania „zhruba 2 mesiace." Uchádzač 
taktiež v stanovenej lehote v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie neodpovedal na všetky otázky, ktoré mu realizátor verejného 
obstarávania zaslal formou Žiadosti o vysvetlenie. Preto nebolo možné ponuku uchádzača plnohodnotne vyhodnotiť, no 
i z toho mála, čo mal realizátor verejného obstarávania k dispozícii, vyplynulo, že ponuka nespĺňa požiadavky na predmet 
zákazky a preto bol uchádzač podľa § 53 ods.5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vylúčený. 

Identifikácia úspešného uchádzača: MB TECHNOLÓG, s.r.o. 
Cena úspešného uchádzača9: 39 200,00 EUR bez DPH / 47 040,00 EUR s DPH 

Spôsob vzniku záväzku10: Kúpna zmluva 
Podmienky realizácie zmluvy11: Miesto dodania: sídlo prijímateľa 
Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Alena Macková, poverená realizáciou VO 

Miesto a dátum vykonania prieskumu: 
Prílohy12: 

Bojnice, 29.04.2022 
oznámenia o výsledku pre uchádzačov, printscreen zo 
systému JOSEPHINE - zaslanie oznámení 
uchádzačom 

8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 
9 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena, 
1 0 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
1 1 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
1 2 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi ktoré patri aj printscreen z registra osôb so zákazom 
účasti vedený ÚVO. 


