
Záznam z prieskum trhu  

1. Názov prijímateľa:     Santé rs, s.r.o. 

2. Predmet zákazky:                 Obstaranie prístroja na rázovú vlnu 

3. Druh zákazky:    tovar 

4. Kód CPV:     33150000-6 Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, 

       elektroterapiu a fyzioterapiu 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           12 413,33 EUR bez DPH 

6. Názov projektu a kód projektu:   Zavedenie inovatívnych postupov a procesov 

       v zdravotníctve ponúkané spoločnosťou Santé rs, s.r.o. 

       Kód projektu: 3674/2022 

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

       predloženia cien alebo ponúk, 

8. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom 

      za predmet zákazky. 

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 

MEDATECH, 

spol. s r.o. 
16.12.2022 

emailová 

komunikácia 
áno 

www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk 
áno 

BTL 

Slovakia, 

s.r.o. 

16.12.2022 
emailová 

komunikácia 
áno 

www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk 

áno 

COMPEK 

MEDICAL 

SERVICES, 

s.r.o. 

16.12.2022 
emailová 

komunikácia 
áno 

www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk 

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 

MEDATECH, spol. s 

r.o. 

821,  Horná 916 24 

23.12.2022 / 

30.12.2022 

15 000,00 EUR 

s DPH 

Uchádzač splnil 

podmienky účasti 
 

BTL Slovakia, s.r.o. 

K cintorínu 84 

010 04 Žilina 

22.12.2022 / 

30.12.2022 

14 388,00 EUR 

s DPH 

Uchádzač splnil 

podmienky účasti 
 

COMPEK MEDICAL 

SERVICES, s.r.o. 

Strážna 11 

831 01 Bratislava 

30.12.2022 / 

30.12.2022 

17 400,00 EUR 

s DPH 

Uchádzač splnil 

podmienky účasti 
 

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: 

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

10. Identifikácia úspešného uchádzača:    BTL Slovakia, s.r.o. 

K cintorínu 84 

010 04 Žilina 

IČO: 36 404 772 

11. Cena úspešného uchádzača:     Cena bez DPH: 11 990,00 EUR bez DPH 

DPH: 2 398,00 EUR bez DPH 

Cena s DPH: 14 388,00 EUR s DPH 

12. Spôsob vzniku záväzku:     Na základe kúpnej zmluvy. 

13. Podmienky realizácie zmluvy:                                            Miesto dodania tovaru:  

Hlavná 421/94, 981 01 Hnúšťa 

Lehota dodania tovaru:  

do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej 

zmluvy, najneskôr však do 31.8.2023 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Enikő Mag Fodor, osoba poverená výkonom VO 

 

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

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Rimavská Sobota, 30.12.2022 

16. Prílohy1:       Výzva na predkladanie ponúk s prílohami 

Predložené ponuky 

Printscreen z www.orsr.sk, www.uvo.gov.sk 

 

 
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/


 


