
Záznam z prieskum trhu  

 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  I.S.O.N. spol. s r.o. 

Kráľova 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina 

2. Predmet zákazky:    

Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom 

 

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

4. Kód CPV:      

34114000-9 - Špeciálne vozidlá. 

34130000 -7 - Motorové vozidlá na prepravu tovaru 

42414400 - 5 - Žeriavy na podvozku automobilového typu 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           nebola určovaná v samostatnom postupe 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  x 

7. Operačný program:    Stratégia CLLD/IROP 

 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:   na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného 

predloženia cien alebo ponúk, 

 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:   

Kritérium: najnižšia cena celkom v EUR bez DPH  

Uchádzač vyplní priloženú prílohu s názvom, príloha č.1 – Ponuka na technické parametre 

a vybavenie_Vozidlo a Návrh Kúpnej zmluvy .  

Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu celkom v EUR bez DPH bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač. 

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky 

a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v 

prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

                                                           
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) 



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 

EverLift 

Slovakia, 

s.r.o. 

IČO: 

36054224 

01.08.2022 mailom áno 

Výpis z OR SR OS BB, 

vložka: 7712/S 

www.everlift.sk  

nie www.uvo.gov.sk 

register osôb so 

zákazom áno 

NEOSPED 

s.r.o. 

IČO: 

35938391 

01.08.2022 mailom 

áno Výpis z OR SR OS Nitra, 

vložka: 16708/N 

www.neosped.sk  

nie www.uvo.gov.sk 

register osôb so 

zákazom 
áno 

PROCAR, 

a.s. 

IČO: 

36384992 

01.08.2022 mailom 

áno Výpis z OR SR OS Žilina, 

vložka: 10398/L 

www.procar.sk  

nie www.uvo.gov.sk 

register osôb so 

zákazom 
nie 

AGROTEC 

Slovensko 

s.r.o. 

IČO: 

31445942 

01.08.2022 mailom 

áno Výpis z OR SR OS Nitra, 

vložka: 990/N 

www.agrotecslovensko.sk  

nie www.uvo.gov.sk 

register osôb so 

zákazom áno 

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 

EverLift Slovakia, s.r.o. 

Kremnička 3 

974 05 Banská Bystrica 

IČO: 36054224 

18.08.2022, 

mailom 14:23 hod 

161 750,00 Eur 

bez DPH 
- 

Viď. info pod 

tabuľkou 

NEOSPED s.r.o. 

Novozámocká cesta 4414 

945 01 Komárno 

IČO: 35938391 

18.08.2022, 

mailom 11:56 hod 

154 850,00 Eur 

bez DPH 
- 

Viď. info pod 

tabuľkou 

AGROTEC Slovensko s.r.o. 

Zlatomoravecká cesta 431 

951 02 Pohranice 

IČO: 31445942 

18.08.2022, 

mailom 10:02 hod 

151 200,00 Eur 

bez DPH 
splnil 

Viď. info pod 

tabuľkou  

Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti neboli stanovené. 

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a 

splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade 

uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

 

Prijímateľ vyhodnocoval splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača AGROTEC 

Slovensko s.r.o., ktorý sa na základe kritéria na vyhodnotenie umiestnil na prvom mieste v poradí. 

Členovia komisie na základe údajov deklarovaných uchádzačom v Prílohe č. 1 Ponuka na technické 

parametre a vybavenie a predložených dokladov – technický list = technická špecifikácia ním 

predložených komponentov Iveco Eurocargo 190EL28/P, hydraulický žeriav FASSI 235AC.0.24, 3-

                                                           
4 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade 

zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti. 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí 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.).  

http://www.everlift.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.neosped.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.procar.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.agrotecslovensko.sk/
http://www.uvo.gov.sk/


stranný sklápač MOLČÍK na základe svojich znalostí konštatovali, že splnil požiadavky na predmet 

zákazky. 

 

Uchádzač predložil všetky požadované doklady, má oprávnenie na plnenie predmetu zákazky, nemá 

uložený zákaz vo verejnom obstarávaní a ním predložená ponuka – spĺňa požiadavky na predmet 

zákazky. 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: neboli použité 

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: nerelevantné, nedošlo k vylúčeniu 

 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:     

AGROTEC Slovensko s.r.o. 

Zlatomoravecká cesta 431 

951 02 Pohranice 

IČO: 31445942 

 

12. Cena úspešného uchádzača9 :   151 200,00 Eur bez DPH/181 440,00 Eur s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku10:   Kúpna zmluva 

14. Podmienky realizácie zmluvy11: lehota plnenia – do 12 mesiacov od objednávky 

Miesto dodania – prevádzka: 

Mesto Krupina, k.ú. Krupina, parcely CKN - 9109/2,  9109/1, súpisné číslo: 1771 

 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  

 

Vyhlasujeme, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňame zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti. 

Z vyššie uvedený spoločnosťami nie sme v konflikte záujmov v súlade s §23 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

 

Zápis spracovala:    Ing. Martina Babicová 

 

Ponuky vyhodnocovali:  Ing. Róbert Kováčik 

Tomáš Chrien 

Tomáš Ančin 

                                                           
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. 
10 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
11 Lehota plnenia a miesto realizácie. 



 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Krupina, 22.08.2022 

 

17. Prílohy12:  

Oprávnenia uchádzačov – Výpisy z OR SR, print screeny web stránky 

UVO – Print screen – zákaz 

Podklady pre uchádzača 

Oslovenie uchádzačov 

Vysvetlenie/doplnenie – Kúpna zmluva 

Ponuky 3x 

 

                                                           
12 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 

ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 


