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Záznam o vyhodnotení cenových ponúk (prieskumu trhu)  

pre zákazku s nízkou hodnotou do 100 tisíc EUR 
mimo Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

1. Identifikácia prijímateľa 
 

Názov:    Tibor Holčík AUTOKLINIKA 
Sídlo:    020 52 Záriečie 117 
IČO:    36892408 
Meno zodpovednej osoby:  Tibor Holčík 
 
 
 

2. Zákazka 
Názov zákazky: Aktívny príjem  
Druh zákazky: Tovary  
Predpokladaná hodnota zákazky: 60.000,- EUR 
Miesto realizácie zákazky: Tibor Holčík AUTOKLINIKA, 020 52 Záriečie 117 
 
Opis predmetu zákazky 
 
Všeobecné a technické požiadavky: 

• tester bŕzd na vozidlá do 3,5 tony - meranie bŕzd aj na vozidlá 4x4, pedometer, 
diaľkové ovládanie, automatické rozpoznanie vozidiel s pohonom 4x4  

• komunikačný pult (kabinet) 

• tester tlmičov na vozidlá do 3,5 tony – technológia merania THETA, regulácia 
frekvencie, frekvenčný detektor hluku (bezkáblový), nosnosť na jednu nápravu min. 
2,0 tony. 

• tester vôle náprav na vozidlá do 3,5 tony –pre osobné vozidlá, dráha pohybu platne 
min. 10 cm, rýchlosť pohybu min. 4,0 cm/s, pohyby dopredu, do boku, súčasné 
priečne a pozdĺžne pohyby. 

• odsávanie výfukových plynov – pohyblivé, dráha (dĺžka) min. 6m, priemer hadice 
min. 75 mm, ventilátor s výkonom min. 1.700 m3/hod.  

• prejazdová geometria –  s riadiacim modulom, nosnosť min. 2,0 t 
 
 
 

3. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky 
 
Predloženú ponuku je možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah zodpovedá 
podmienkam zákazky. Kritériom hodnotenia ponúk je cena za predmet zákazky bez DPH 
(váha 100%). 
 
 
 

4. Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov 
 

1. PETERSON TECHNIK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 
2. JL spol. s r.o., Dvojkrížna 5, 821 01 Bratislava  
3. WM Autodiely s.r.o., Technická 4313/7, 821 04 Bratislava 
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Všetci uvedení dodávatelia boli oslovení mailom dňa 13.5. 2019 a sú na základe údajov 
Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti SR (www.orsr.sk) oprávnení dodávať tovary 
v rozsahu predmetu zákazky.  
 
 

5. Zoznam dodávateľov, ktorí predložili ponuku 
 

1. PETERSON TECHNIK, s.r.o. 
2. JL spol. s r.o.  
3. WM Autodiely s.r.o. 

 

Všeobecné a technické požiadavky 
PETERSON TECHNIK, 

s.r.o. 
JL spol. s r.o. WM Autodiely s.r.o. 

Tester bŕzd na vozidlá do 3,5 tony - meranie bŕzd aj na vozidlá 4x4, 
pedometer, diaľkové ovládanie, automatické rozpoznanie vozidiel s 
pohonom 4x4  áno áno áno 

Komunikačný pult (kabinet) áno áno áno 

Tester tlmičov na vozidlá do 3,5 tony – technológia merania THETA, 
regulácia frekvencie, frekvenčný detektor hluku (bezkáblový), nosnosť 
na jednu nápravu min. 2,0 tony. áno áno áno 

Tester vôle náprav na vozidlá do 3,5 tony –pre osobné vozidlá, dráha 
pohybu platne min. 10 cm, rýchlosť pohybu min. 4,0 cm/s, pohyby 
dopredu, do boku, súčasné priečne a pozdĺžne pohyby. áno áno áno 

Odsávanie výfukových plynov – pohyblivé, dráha (dĺžka) min. 6m, 
priemer hadice min. 75 mm, ventilátor s výkonom min. 1.700 m3/hod.  áno áno áno 

Prejazdová geometria –  s riadiacim modulom, nosnosť min. 2,0 t áno áno áno 

 
Všetky ponuky boli získané priamym oslovením dodávateľov mailom. Všetci oslovení 
uchádzači predložili cenové ponuky s uvedením hodnôt jednotlivých požiadaviek zákazky. 
Všetky ponuky splnili požiadavky na všeobecné a technické parametre zákazky.  
 
 

6. Zoznam cenových ponúk, ktoré neboli zahrnuté do vyhodnotenia 
 
Všetky ponuky boli zahrnuté do vyhodnotenia prieskumu trhu. 
 
 

7. Sumarizačná tabuľka hodnotenia predložených cenových ponúk 
 

Názov 
zákazky 

Dátum 
predloženia 

cenovej ponuky 

Názov logického celku 
v ponuke 

Subjekt, ktorý ponuku 
predložil 

Hodnota 
ponuky (EUR) 

Poradie 

Aktívny 
príjem 

23.5. 2019 Aktívny príjem PETERSON TECHNIK, s.r.o. 59,073.31 3 

24.5. 2019 
Testovací kabinet 
HOFMANN SAFELINE 204 
RP 

JL spol. s r.o. 54,880.00 2 

17.5. 2019 
Ponuka garážového 
vybavenia 

WM Autodiely s.r.o. 43,820.00 1 

 
 

8. Identifikácia a zdôvodnenie úspešného uchádzača 
 
Oslovení dodávatelia poslali ponuky, ktorých obsah zodpovedá technickým podmienkam, 
definovaným vo výzve na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu. Kritériom 
hodnotenia ponúk bola cena bez DPH za logický celok zákazky (váha 100%).  
 

http://www.orsr.sk/
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Úspešný dodávateľ:       WM Autodiely s.r.o. 
Konečná zmluvná cena úspešného uchádzača:  43.820,00 EUR bez DPH 
        52.584,00 EUR s DPH  
        (DPH 8.764,00 EUR)  
 
 

9. Zmluva 
 
Výsledkom obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy medzi vyhlasovateľom a úspešným 
uchádzačom. Predpokladaná lehota dodania tovaru je najneskôr do 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Miestom realizácie zákazky sú výrobné priestory 
vyhlasovateľa na adrese Tibor Holčík AUTOKLINIKA, 020 52 Záriečie 117. 

 
 
 

10. Dátum vyhodnotenia prieskumu trhu 
 

Vyhodnotenie ponúk prieskumu trhu prebehlo dňa 24.5. 2019 o 17:30 v sídle spoločnosti 
Tibor Holčík AUTOKLINIKA, 020 52 Záriečie 117. 
 
 
 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s vykonaným prieskumom trhu, spĺňam zákonné podmienky 
nestrannosti a dôvernosti. 
 
Prieskum vykonal a schválil     Tibor Holčík, majiteľ spoločnosti 
 
 

Záriečie, dňa 24.5. 2019      
..................................................... 

 
 
 
 
Prílohy záznamu o vyhodnotení výzvy na predloženie cenových ponúk: 

• cenové ponuky uchádzačov s uvedením všeobecných a technických parametrov 
zákazky; 

• komunikácia s uchádzačmi. 


