
Záznam z prieskumu trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Gabriel Steiner 

2. Predmet zákazky:                 „Stroje, prístroje a zariadenie pre autoservis“ 

3. Druh zákazky:    tovar 

4. Kód CPV:     42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 

      39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie 

      39151200-7 Dielenské pracovné stoly 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                          V prípade zákaziek zadávaných osobami, ktorým poskytne 

       verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej

       finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 

       stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nie je potrebné 

       v osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu 

       zákazky. 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Autoservis budúcej generácie 

       kód projektu: NFP313030BBR9 

7. Operačný program:    Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

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

       predloženia cien alebo ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:  najnižšia cena s DPH 

 

a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu účasti 

vo verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

JANRENT 

s.r.o. 
2.8.2022 

oslovenie 

e-

mailom 

áno 

 

www.orsr.sk 

 

nie 

 

www.uvo.gov áno 

MIVASOFT, 

spol. s.r.o. 
2.8.2022 

oslovenie 

e-

mailom 

áno  

www.orsr.sk, 

Zoznam 

hospodárskych 

subjektov 

 

nie 

 

www.uvo.gov 
áno 

PETERSON 

TECHNIK, 

s.r.o. 

2.8.2022 

oslovenie 

e-

mailom 

áno 

www.orsr.sk,  

Zoznam 

hospodárskych 

subjektov 

 

nie 

 

www.uvo.gov 
áno 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie kritéria 

Vyhodnotenie 

splnenia podmienok 
Poznámka 

PETERSON 

TECHNIK, s.r.o. 

Jesenského 2 

949 01 Nitra 

4.8.2022 

o 10:28 / 

17.8.2022 

277 286,40 € s 

DPH 

spĺňa podmienku 

účasti podľa § 32 

ods.1 písm. e) a f) 

alebo podľa § 152 

zákona o verejnom 

obstarávaní 

 

http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/


MIVASOFT, spol.s.r.o. 

M.R.Štefánika 67/14 

927 01 Šaľa 

5.8.2022 o 7:58 

/ 17.8.2022 

281 912,40 € s 

DPH 

spĺňa podmienku 

účasti podľa § 32 

ods.1 písm. e) a f) 

alebo podľa § 152 

zákona o verejnom 

obstarávaní 

 

JANRENT s.r.o. 

Vietnamská 25/A 

821 04 Bratislava 

10.8.2022 

o 14:34 / 

17.8.2022 

285 346,80 € s 

DPH 

spĺňa podmienku 

účasti podľa § 32 

ods.1 písm. e) a f) 

alebo podľa § 152 

zákona o verejnom 

obstarávaní 

 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení: 

Identifikácia zdroja údaju 

Odkaz na 

internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Nikto z uchádzačov nebol vylúčený. 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:    PETERSON TECHNIK, s.r.o. 

Jesenského 2 

949 01 Nitra 

12. Cena úspešného uchádzača:     Cena bez DPH: 231 072,00 € 

DPH: 46 214,40 € 

Cena s DPH: 277 286,40 € 

13. Spôsob vzniku záväzku:     Kúpna zmluva 

14. Podmienky realizácie zmluvy:                                           Lehota plnenia: do 8 mesiacov od nadobudnutia  

účinnosti kúpnej zmluvy, najneskôr však do 

31.12.2023 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Enikő Mag Fodor 

osoba poverená realizáciou VO 

 

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

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Rimavská Sobota, 17.8.2022 

17. Prílohy1:       Výzva na predkladanie ponúk s prílohami 

Printscreen z www.orsr.sk 

Printscreeen z ÚVO 

 

 
1 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 

ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 

http://www.orsr.sk/

