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Záznam z prieskum trhu 

 

1. Názov prijímateľa:      ANAJ SLOVAKIA, s.r.o. Nádražná 329,  
015 01 Rajec 

2.   Názov zákazky: HW & SW vybavenie 

3.   Predmet zákazky:     HW & SW vybavenie zabezpečujúce softvérovo  
        riadený technologický proces 

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

5.  Predpokladaná hodnota zákazky:   26 053,00 EUR bez DPH určená ako najnižšia  

6.  Názov projektu a kód ITMS2014+:  Obstaranie inteligentných inovatívnych technológií 
v spoločnosti ANAJ SLOVAKIA, s.r.o., kód ITMS2014+: 
313012W018 

7.  Operačný program:      Integrovaná infraštruktúra 

8.  Spôsob vykonania prieskumu trhu1:   Na základe výzvy odoslanej e-mailom trom potenciálnym 
dodávateľom, z ktorých všetci traja predložili ponuku. 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:   Najnižšia cena v EUR 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 

Slavomír Komár ELMONT - SK, 
Mlynská 2310/20, 018 61 Beluša, 
IČO: 51653095  

11.05.2021 e-mail áno predložil 

Final Comp s.r.o., Bytčická 16,  

010 01 Žilina, IČO: 36313637  
11.05.2021 e-mail áno predložil 

OASA COMPUTERS s.r.o., 
Razinova 1574/3, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, ČR, IČO: 18050638 

11.05.2021 e-mail áno predložil 

 

 

 

                                                           
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. 
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b) zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku5: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia 

Návrh na plnenie 
kritéria6 

Cena v EUR  
bez DPH 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

Final Comp s.r.o., Bytčická 16,  

010 01 Žilina, IČO: 36313637 

18.05.2021 

17:09 
27 065,00 splnil  

Slavomír Komár ELMONT - SK, 
Mlynská 2310/20, 018 61 Beluša, 
IČO: 51653095 

19.05.2021 

20:05 
26 053,00 splnil  

OASA COMPUTERS s.r.o., 
Razinova 1574/3, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, ČR, IČO: 18050638 

21.05.2021 

10:35 
27 950,00 splnil  

 

c) vyhodnotenia poradia ponúk tak, ako boli predložené podľa kritéria: najnižšia cena v EUR bez DPH: 

Názov a sídlo uchádzača 
Návrh na plnenie kritéria8 

Cena v EUR bez DPH 
Poradie 

Slavomír Komár ELMONT - SK, Mlynská 2310/20, 
018 61 Beluša, IČO: 51653095 

26 053,00 1. 

Final Comp s.r.o., Bytčická 16,  

010 01 Žilina, IČO: 36313637 
27 065,00 2. 

OASA COMPUTERS s.r.o., Razinova 1574/3, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, ČR, IČO: 18050638 

27 950,00 3. 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: Nebolo realizované 

11.  Informácia o skutočnosti, že prijímateľ overil, či sú oslovení potenciálni dodávatelia oprávnení dodávať tovar v 
rozsahu predmetu zákazky pričom prijímateľ je povinný uviesť spôsob overenia (napr. webové sídlo 
www.orsr.sk): 

 Prijímateľ overil, či sú oslovení potenciálni dodávatelia oprávnení dodávať tovar pred odoslaním Výzvy na 
predkladanie ponúk. Uvedenú skutočnosť preukazujeme výpisom z obchodného registra. Prijímateľ preveril, či 
oslovení potenciálni dodávatelia nemajú zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na webovom sídle 
www.uvo.gov.sk. Dôkazom, že nemajú zákaz účasti je predložený printscreen z registra osôb so zákazom účasti.   

12. Identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých podmienok účasti a návrhov na plnenie kritérií: 

Pri vyhodnocovaní ponúk Prijímateľ postupoval v súlade s bodom 14.2 Výzvy na predkladanie  ponúk, ktorý znie: 
„V prípade predloženia viac ako jednej ponuky prijímateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky 
a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenia ponúk, a to iba v prípade 
dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.“ a je v súlade s Príručkou k procesu verejného 
obstarávania zadávanie zákaziek Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Pravidlá obstarávania 
a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.  
 

 
 
 
 

                                                           
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - 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, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie že uchádzač nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  
8 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí: 
 

Slavomír Komár ELMONT - SK, Mlynská 2310/20, 018 61 Beluša, IČO: 51653095 
ponuka - 26 053,00 EUR bez DPH. 

 
Dodávateľ predložil ponuku, ktorá zodpovedá požiadavkám Prijímateľa, ktoré stanovil vo Výzve na predkladanie 
ponúk, v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. Dodávateľ predložil všetky doklady v štruktúre podľa požiadavky 
Prijímateľa – Návrh na plnenie kritéria a cenovú ponuku, Návrh kúpnej zmluvy, Zoznam dodávok tovaru obdobného 
charakteru, na ktorú dodávateľ predkladá ponuku. Predložil cenovú ponuku, v ktorej podrobne rozpísal parametre 
zariadenia, ktoré ponúka dodať.  

13.   Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  Žiadny uchádzač nebol vylúčený. 

14.   Identifikácia úspešného uchádzača:     Slavomír Komár ELMONT – SK, Mlynská 2310/20,  

018 61 Beluša 

15.   Cena víťaznej ponuky s DPH:      31 263,60 EUR 

16.   Cena víťaznej ponuky bez DPH:     26 053,00 EUR 

17.   Spôsob vzniku záväzku9:      Kúpna zmluva 

18.   Podmienky realizácie zmluvy10:    Lehota plnenia: Do 3 mesiacov 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

Miesto realizácie: Sídlo prijímateľa 

19.  Miesto a dátum vyhodnotenia ponúk:     V Banskej Bystrici 26.05.2021 

20.  Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing. Ján Drugda, v.r. konateľ spoločnosti DJ STAV, 
s.r.o., IČO: 43849164,  splnomocnený zástupca 
prijímateľa ANAJ SLOVAKIA, s.r.o.,  
IČO: 36345750 konateľkou Zuzanou Pekarovou 
na základe mandátnej zmluvy výberom 
dodávateľa na dodávku predmetu zákazky, 
v Banskej Bystrici dňa 26.05.2021 

21.   Prílohy11:        Podľa priloženého zoznamu  

 

 
 

                                                           
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
10 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


