
1 

Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:      GALMM s.r.o. 

2. Názov zákazky:                             Inteligentné inovácie v spoločnosti GALMM 

s.r.o.  

3. Predmet zákazky:     Automatická linka kataforetického a 

práškového lakovania. 

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):   tovar 

5. Kód CPV:      42924300-2 Striekacie zariadenia 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   N/A 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Inteligentné inovácie v spoločnosti GALMM 

s.r.o. 

8. Operačný program:     Výskum a inovácie 

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

následného predloženia cien alebo ponúk, postupom zákazky zadávanej osobou, ktorej poskytne 

SO 50% a menej finančných prostriedkov z NFP s ohľadom na aktualizáciu MP CKO č. 12 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena bez DPH za celý predmet 

zákazky. 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

IDEAL-Trade 
Service, spol. s r.o. 

8.3.2019 e-mailom áno áno 

Naver, s. r. o. 8.3.2019 e-mailom áno áno 

HZtech s.r.o. 8.3.2019 e-mailom áno áno 

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 bez DPH. 
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
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Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

IDEAL-Trade 
Service, spol. s 

r.o., Králova 
298/4, 

Žabovřesky, 616 
00 Brno 

26.03.2019 / 
27.03.2019 

4.022.500,- 
EUR bez DPH 

Uchádzač musí 
spĺňať 

podmienky 
účasti týkajúce 

sa osobného 
postavenia 

podľa § 32 ods.1 
písm.e) t. j. musí 

byť právnený 
dodávať tovar, 
uskutočňovať 

stavebné práce 
alebo 

poskytovať 
službu, ktorá 
zodpovedá 
predmetu 
zákazky. 

splnil 

Naver, s. r. o., 
Brno-Maloměřice, 

Obřanská 101a, 
614 00 

25.03.2019 / 
27.03.2019 

4.097.000,- 
EUR bez DPH 

splnil 

HZtech s.r.o., 
Habrek 42, 584 01 

Ledeč nad 
Sázavou 

26.03.2019 / 
27.03.2019 

4.195.000,- 
EUR bez DPH 

splnil 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiaden 

13. Identifikácia úspešného uchádzača:    IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., 
Králova 298/4, Žabovřesky, 616 00 Brno, 48908126 

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:     4.827.000,- EUR s DPH 

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     4.022.500,- EUR bez DPH 

16. Spôsob vzniku záväzku9:      Zmluva o dielo 

17. Podmienky realizácie zmluvy10:     

Lehota plnenia: do 18 mesiacov, od vstúpenia zmluvy do účinnosti 

Miesto realizácie: Galmm s.r.o. – Sever, Priemyselný park Čadca – Podzávoz 

                                                      
6 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
7 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 
na predmet zákazky).  
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky 
s hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.). 
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
10 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
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18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    v Leviciach, 27.03.2019 

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  27.03.2019 

Ing. Martin Motyka, konateľ spoločnosti 

Jozef Kozár, zástupca konateľa 

Ing. Viktória Szebellaiová, osoba zmocnená na obstarávanie 

20. Prílohy11:  

Výzva na predloženie ponuky vrátane príloh 

Ponuky uchádzačov 

 

 

 

                                                      
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


