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Záznam z prieskumu trhu 
 
 

 
Záznam z prieskumu trhu pre zákazku súlade s metodickým pokynom CKO č.12 (verzia 8) upravujúcim pravidlá a 

postupy obstarávania  pre prijímateľov, ktorí nie sú verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 

50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb:  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov KALIBRA s.r.o. 

Poštová adresa Bottova 1272 

Mesto Detva 

PSČ 962 11 

IČO 36618462 

Kontaktná osoba  Dušan Cerovský, cerovsky@kalibra.sk 0908926620 

 
 
 

2. Názov zákazky a kód CPV 
 

„Obstaranie prístroja pre komparačné dĺžkové merania“ 
 
 
Hlavný slovník: 
38500000-0 Kontrolné a testovacie prístroje  
60000000-8 Dopravné služby 
80511000-9 Školenie pracovníkov 
Doplnkový slovník: DA42-7 - Vrátane inštalácie 
 
 

3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 
 

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku tovaru – Prístroj pre komparačné dĺžkové merania, 
vrátane  dopravy,   inštalácie  a  montáže v rámci priestoru spoločnosti, zaškolenie obsluhy (min. 2 dni) ktoré sú nevyhnutné 
na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z Operačného programu: 
Integrovaný regionálny operačný program v rámci MAS Podpoľanie, výzva IROP-CLLD-Q519-511-01. 
 
Ponuku predloží v súlade s priloženou technickou špecifikáciou - viď. Príloha č. 2 – Technická špecifikácia_merací prístroj. 
 
Obstarávateľ upozorňuje na skutočnosť, že uvedená špecifikácia slúži ako definícia štandardu technickej úrovne 
požadovanej obstarávateľom. Uchádzači ponúknu Tovar zo svojho sortimentu za predpokladu dodržania 
požadovaného technického štandardu. Ak sa technické špecifikácie odvolávajú na konkrétnu značku , typ alebo 
výrobcu platí odkaz – alebo ekvivalentný”. Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na fyzikálne, 
statické, konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky podľa zákonných predpisov a noriem, podľa ktorých 
sú tovary navrhnuté. Pripúšťa a akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej 
alebo vyššej kvalite.  

 

4. Požadovaný termín a miesto dodania: 
Zákazka na dodanie tovaru s montážou. 
Dĺžka trvania zákazky: V zmysle - Kúpna zmluva – návrh zmluvy je prílohou č. 3 výzvy. 
Miesto plnenia: Tajovského ul. 10, 962 12 Detva, II. NP 
 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  
cena celkom bez DPH v Eur  

Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou. 
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6. Spôsob vykonania prieskumu trhu (napr. formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď) 

Priameho oslovenia potenciálnych dodávateľov., Zverejnenie na webe - https://kalibra.sk/obstaranie-pristroja-pre-
komparacne-dlzkove-merania/ 
 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-hodnote-nad-50-000-eur-od-31102020-pre-tovary/ 

 
7. Zoznam oslovených a vyhodnocovaných potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytov
ateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, 
adresa sídla, resp. 
miesta podnikania, 
IČO (ak relevantné) 

Dátum 
oslovenia 

Dátum, čas 
a spôsob 
predloženia 
ponuky 

Splnenie 
podmienok účasti  

Cena s DPH 

 
 
 
Určené 
poradie 

Poznámka 

1.  

Mahr Metrológia, 
s.r.o. 
Seberíniho 482/1 
821 03 Bratislava – 
mestská časť 
Ružinov 
IČO: 52005836 

01.12.2020 
mailom 

11.12.2020, 
15:20 
mailom 

Áno 
OR SR  Bratislava 
I, vložka: 133426/B 
 

117 543,00 1. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . Návrh 
na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: 
Vyplnená 
a podpísaná 
technická 
špecifikácia – 
cenová ponuka 
Príloha č. 3:  
Návrh Kúpnej 
zmluvy 
Príloha č. 4 – 
ORSR, resp. ČV 
Príloha č. 5 - ČV 
Kompletná ponuka 

2. 

S – H mess, s.r.o. 
Slobody 39 
018 51 Nová Dubnica 
– Veľký Kolačín 
IČO: 44669526 

01.12.2020 
mailom 

13.12.2020, 
12:40 

mailom 

Áno 
OR SR  Trenčín, 
vložka: 21429/R 
 

125 761,00 3. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . Návrh 
na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: 
Vyplnená 
a podpísaná 
technická 
špecifikácia – 
cenová ponuka 
Príloha č. 3:  
Návrh Kúpnej 
zmluvy 
Príloha č. 4 – 
ORSR, resp. ČV 
Príloha č. 5 - ČV 
Kompletná ponuka 

3. 

TPV TECHNOLOGY, 
s.r.o. 
Dukelská štvrť 
4223/24 
018 41 Dubnica nad 
Váhom 
IČO: 36299481 

01.12.2020 
mailom 

17.12.2020, 
14:16 

mailom 

Áno 
OR SR  Trenčín, 
vložka: 10647/R 
 

122 235,00 2. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . Návrh 
na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: 
Vyplnená 
a podpísaná 
technická 
špecifikácia – 
cenová ponuka 
Príloha č. 3:  
Návrh Kúpnej 
zmluvy 
Príloha č. 4 – 
ORSR, resp. ČV 
Príloha č. 5 - ČV 
Kompletná ponuka 

 
 
 



3 

8. Pomocná tabuľka - nerelevantná, jediné kritérium bola cena za predmet zákazky v Eur s DPH 
P

o
ra

d
ie

 

Dodávateľ/poskytovateľ/
zhotoviteľ: 

Kritérium č. 1 
Kritérium č. 2 Celkový 

počet 
bodov 

Plnenie kritéria 
Počet 
bodov 

Plnenie kritéria 
Počet 
bodov 

 

1.  - - - - - - 

2. - - - - - - 

3. - - - - - - 

 
 
Dňa 18.12.2020 po otvorení ponúk, boli skontrolované ponuky po stránke plnenia na predmet zákazky, ponuky boli 
prekontrolované v súlade so zadávacou technickou špecifikáciou. Ponuky boli skontrolované z hľadiska plnenia podmienok účasti. 
 
Subjekt s dotáciou nižšou ako 50% / prijímateľ pri samotnom oslovení vyššie uvedených spoločností skontroloval ich oprávnenie na 
uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu predmetu zákazky. Túto skutočnosť overil cez www.orsr.sk a uchádzači ako súčasť 
ponuky mohli predložiť tento doklad, resp. ho nahradiť ČV, že túto podmienku účasti plnia. Všetci traja uchádzači predložili Čestné 
vyhlásenie. Zároveň pre istotu bol skontrolovaný zákaz činnosti pre subjekty, táto skutočnosť bola overená cez www.uvo.gov.sk, 
register osôb so zákazom. Žiaden z uchádzačov nemá uložený zákaz činnosti. 
 
Subjekt s dotáciou nižšou ako 50% / prijímateľ (obstarávateľ) dňa 18.12.2020  uznal všetky ponuky za kompletné. 
 
Následne verejný obstarávateľ na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola cena v Eur bez DPH posudzoval 3 
kompletné ponuky. 
 
 
 
 
10. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: 

Mahr Metrológia, s.r.o. 
Seberíniho 482/1 
821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov 
IČO: 52005836 

 
12. Konečná zmluvná cena EUR vrátane DPH  

117 543,00 Eur    

(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť uchádzač/subjekt 
upozorní). 
 

13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka   Zmluva   Iné:........................................ 

 

14. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky) 

- 

 

15. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 

Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

16.  Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním 

prieskumu trhu* 
Ing. Martina Babicová   

Osoba zodpovedná za 

vykonanie prieskumu trhu* 
Dušan Cerovský   

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom 

ich doručenia 

  Doklady o oprávnení podnikať   Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
 
 
 
 
Dátum a miesto:  
Detva, 18.12.2020           Ing. Martina Babicová  zodpovedná osoba za prieskum 


