
Záznam z prieskum trhu 
 

1.  Názov prijímateľa: Tibor Holčík AUTOKLINIKA 

2.  Názov zákazky: Zariadenia na odsávanie pri povrchovej úprave 
kovov a dielov s infražiaričom. 

3.  Predmet zákazky: Odsávacie zariadenie pre odsávanie výparov 
počas ošetrovania povrchovej úpravy, náteru 
kovov a prípravu pred lakovaním. 

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

5.  Kód CPV: .......................................................................... 

6.  Predpokladaná hodnota zákazky: 27 830,93 EUR 

7.  Názov projektu a kód ITMS2014+: Vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj 
služieb a produktov spoločnosti Tibor Holčík 
AUTOKLINIKA. 

 Kód ITMS: NFP313030K697 

8.  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

9.  Spôsob vykonania prieskumu trhu: na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a 
následného predloženia cien alebo ponúk 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk: najnižšia cena 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov: 
 

 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

JL spol. s r. o. 10.07. 2020 mail áno áno 

FECO, s. r. o. 10.07. 2020 mail áno áno 

TRIUMF professional 

tools, s. r. o. 

10.07. 2020 mail áno áno 

b) zoznam predložených ponúk: 
 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 

vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 
kritéria122 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok123 

 

Poznámka 

JL spol. s r. o 

Dvojkrížna 5, 821 07 

Bratislava 

14.07. 2020 29 990,00 EUR 

bez DPH 
Všeobecné 

a technické 

požiadavky na 

predmet zákazky 

splnené 

 

FECO, s. r. o.,  

930 32 Blatná na 

Ostrove  577 

13.07. 2020 32 300,00 EUR 

bez DPH 
Všeobecné 

a technické 

požiadavky na 

predmet zákazky 

splnené 

 

TRIUMF professional 

tools, s. r. o. 

Kollárova 88, 036 01 

Martin 

15.07. 2020 31 250,00 EUR 

bez DPH 
Všeobecné 

a technické 

požiadavky na 

predmet zákazky 

splnené 

 

 

 



 

12.  Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiaden uchádzač nebol vylúčený 

13.  Identifikácia úspešného uchádzača: JL spol. s r. o Dvojkrížna 5, 821 07 
Bratislava 

14.  Cena víťaznej ponuky s DPH: 35 988,00 EUR  

15.  Cena víťaznej ponuky bez DPH: 29 990,00 EUR 

16.  Spôsob vzniku záväzku: objednávka 

17.  Podmienky realizácie zmluvy: lehota plnenia a miesto realizácie 

18.  Miesto vykonania prieskumu: Záriečie 

19.  Dátum vykonania prieskumu: 24.07. 2020  

20.  Zodpovedné osoby:  

         

Tibor Holčík, majiteľ   24.07. 2020 ............................................... 
 
 

21. Prílohy: cenové ponuky jednotlivých uchádzačov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


