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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:      MD-MAX s.r.o. , Robotnícka 4357,  

       017 01 Považská Bystrica  

2. Názov zákazky:                             Priebežný tryskovač (pieskovač) s  

        valčekovým dopravníkom 

3. Predmet zákazky:     Predmetom zákazky je dodávka priebežného  

        tryskovača (pieskovača) s valčekovým   

        dopravníkom 

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

5. Kód CPV:      43811000-1- Pieskovacie stroje 

6. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Zavedenie otryskávania do výrobného  

        procesu firmy MD-MAX s.r.o. ,   313031I153  

7. Operačný program:     Výskum a inovácie 

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

        následného predloženia cien alebo ponúk, 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena za celý predmet zákazky  

       v Euro bez DPH 

10. 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 

METAKON s.r.o. 
V pískách 400/20,  
620 00 Brno- Holásky 

02.08.2019 Email Áno  Áno 

SINBRANT s.r.o. 
Jaselská 199/16 
602 00 Brno - Veveří 

02.08.2019 Email Áno Áno 

SPOLMONT s.r.o. 
Jiráskova 381 
755 01 Vsetín 

02.08.2019 Email Áno Áno 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum 

predloženia 

Návrh na plnenie 

kritéria
6
 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok
7
 

Poznámka 

                                                      
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.  

6
 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
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METAKON s.r.o. 
V pískách 400/20,  
620 00 Brno- Holásky 

12.08.2019 
296500,00        

 v Euro bez DPH 

Áno 

výpis zo 
živnostenského  

registra 

 

SINBRANT s.r.o. 
Jaselská 199/16 
602 00 Brno - Veveří 

14.08.2019 
310400,00 

v Euro bez DPH 

Áno 

výpis z obchodného 
registra 

 

SPOLMONT s.r.o. 
Jiráskova 381 
755 01 Vsetín 

12.08.2019 
268053,00 

v Euro bez DPH 

Áno 

výpis z obchodného 
registra 

 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadne 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:     SPOLMONT s.r.o., Jiráskova 381,  
        755 01 Vsetín 

13. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     268053,00 Euro bez DPH 

14. Spôsob vzniku záväzku8:      Kúpna zmluva 

15. Podmienky realizácie zmluvy9:    dodanie do 180 dní od nadobudnutia 
        platnosti zmluvy,  
        miesto realizácie MD-MAX s.r.o.,  
        Robotnícka 353, 017 01 Považská Bystrica. 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    04.09.2019 

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

        ............................................ 

        Ing. Michal Domanický, konateľ  

         

        ............................................ 

        Ing. Jakub Domanický, konateľ  

         

        ............................................ 

        Pavel Domanický, konateľ 

 

  

18. Prílohy10: - Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh 

  - vyzývacie emaily - 3 x 

  - predložené ponuky vrátane obálok - 3 x 

  - výpisy o obchodného registra - 3 x  

                                                                                                                                                                      
7
 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 

na predmet zákazky).  
8
 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 

9
 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 

10
 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


