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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:      JT-PARTNER, s.r.o., Krivec 3132, 962 05 Hriňová 

2. Názov zákazky:                                    Výroba hydrolyzovaných instantných  

       proteínových izolátov 

3. Predmet zákazky:     Technológia 

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

5. Kód CPV:      42211000-8 

6. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Výroba hydrolyzovaných instantných  

        proteínových izolátov, 313010V859 

7. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    Výzva a ponuky vrátane zverejnenia na CKO  

        a webovom sídle verejného obstarávateľa 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  Najnižšia cena 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 

TECHNOMILK 
s.r.o., Seberíniho 

1, 821 03 
Bratislava 

24. 07. 2020 Mailom Áno Áno 

JM-AGRO STAVBY, 
s.r.o., Krpeľná 

40/1399, 962 19 
Detva 

24. 07. 2020 Mailom Áno Áno 

B.E.T. spol. s r.o. 
Školská 458 

Nechanice 503 15 
Česká Republika 

24. 07. 2020 Mailom Áno Áno 

 

 

 
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 predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh na plnenie kritéria 
Najnižšia cena v EUR bez 

DPH6 

TECHNOMILK s.r.o. 
Seberíniho 1 

821 03 Bratislava 

05.08.2020 09:32 mailom / 
07.08.2020 

7 502 933,00 

B.E.T. spol. s r.o. 
Školská 458 

Nechanice 503 15 
Česká Republika 

05.08.2020 16:37 mailom / 
07.08.2020 

7 200 967,00 

JM-AGRO STAVBY, s.r.o. 
Krpeľná 40/1399 

962 19 Detva 

06.08.2020 09:31 mailom / 
07.08.2020 

6 497 618,00 

c) vyhodnotenie ponúk na základe kritéria 

1. JM-AGRO STAVBY, s.r.o. 6 497 618,00 EUR bez DPH 
2. B.E.T. spol. s r.o.  7 200 967,00 EUR bez DPH 
3. TECHNOMILK s.r.o.  7 502 933,00 EUR bez DPH 

V zmysle bodu 20 Výzva na predkladanie ponúk: „Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, 
prijímateľ bude vyhodnocovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok 
účasti až po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk len u uchádzača, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.“ 

 

d) vyhodnotenie ponúk na základe podmienok účasti a požiadaviek 

Uchádzač JM-AGRO STAVBY, s.r.o. sa na základe vyhodnotenia podľa kritéria umiestnil na 
prvom mieste v poradí. Následne preukázal splnenie požiadaviek na predmet zákazky a tiež 
podmienok účasti. Ponuka uchádzača bola prijatá v plnom rozsahu. Bližšie informácie sú 
uvedené v Zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek.  

 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: neboli vylúčení 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:    JM-AGRO STAVBY, s.r.o. 

13. Cena víťaznej ponuky s DPH:     7 797 141,60 Eur 

14. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     6 497 618,00 Eur 

15. Spôsob vzniku záväzku7:      Zmluva o dielo 

16. Podmienky realizácie zmluvy8:    Do 18 mesiacov 

 
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 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
8 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
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Krivec 3132, 962 05 Hriňová 

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Bratislava, 10. 08. 2020 

 

 

 

 

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

Ing. Peter Štefaňák, PhD. 
Osoba poverená riadením VO 

 

 

 

19. Schválil:        ............................................................. 

Miroslav Mišík 
konateľ 


