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Záznam z prieskumu trhu  
z postupu zadávania zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 

 
1. Názov prijímateľa:     Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
IČO: 31 562 141 

 
2. Predmet zákazky:               Zariadenie nábytkom 

 
3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)  tovary 

 
4. Kód CPV:     irelevanté 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:         V prípade zákaziek tohto typu nie je potrebné v  

osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu 
zákazky. 
 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  302021M626 
 

7. Operačný program:    IROP 
 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:   na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a 
      následného predloženia cenových ponúk 
 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena v EUR bez DPH 
 

a) Zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

oprávnenosti 
dodávať 
predmet 
zákazky4 

Zákaz 
účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 
zákazu 

účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

Castel 
Slovakia 

s.r.o., 
29.11.2022 e-mailom áno 

výpis z 
obchodného 

registra 
www.orsr.sk 

 
irelevantné 

 
irelevantné 

nie 

Dalno 
Trade, 
s.r.o., 

29.11.2022 e-mailom 

áno výpis z 
obchodného 

registra 
www.orsr.sk 

 
irelevantné 

 
irelevantné 

nie 

MCh&JCh 
s.r.o. 

29.11.2022 e-mailom 

áno výpis z 
obchodného 

registra 
www.orsr.sk 

 
irelevantné 

 
irelevantné 

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/stavebnej 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 cena bez DPH. 
3 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ 
nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na zakazkycko@vlada.gov.sk) 
4 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti webové 

sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so 
zákazom účasti. 

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


2 

 

 Telefón: +421 48 645 1111, Fax: +421 48 645 2002, www.oceloverury.sk 
IČO: 31 562 141, IČ DPH: SK2020458704 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086, SWIFT (BIC): GIBASKBX 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, 
vložka číslo 69/S 

 

 

PANAMA - 
KUCHYNE, 

s.r.o 
29.11.2022 e-mailom 

áno výpis z 
obchodného 

registra 
www.orsr.sk 

 
irelevantné 

 
irelevantné 

áno 

 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 
kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

MCh&JCh s.r.o., 
Pribinova 644/51, Zvolen 

960 01 
IČO: 47469226 

06.12.2022 
12.12.2022 

56 211,65 EUR 
bez DPH 

Príloha č. 1 
Vyhodnotenie 

splnenia 
podmienok 

Cenová ponuka nebola 
vyhodnocovaná z 
hľadiska splnenia 

podmienok v súlade s 
ustanovením kapitoly 

3.6, bodu 11. 
Jednotnej príručky 

žiadateľov/prijímateľov 
k procesu a kontrole 

verejného 
obstarávania 

PANAMA - KUCHYNE, 
s.r.o., Dekýš 105, Dekýš 

969 01 
IČO: 46 353 950 

07.12.2022 
12.12.2022 

54 555,32 EUR 
bez DPH 

Príloha č. 1 
Vyhodnotenie 

splnenia 
podmienok 

 

 
11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: - 

 
12. Identifikácia úspešného uchádzača:    PANAMA - KUCHYNE, s.r.o., Dekýš 105, 

Dekýš 969 01 
IČO: 46 353 950 
 

13. Cena úspešného uchádzača8 :   
54 555,37 EUR bez DPH / 65 466,38 EUR s 
DPH 

 
14. Spôsob vzniku záväzku9:      Objednávka 

 
15. Podmienky realizácie zmluvy10:         

Lehota plnenia:      1. časť: dodanie od 12/2022 do 03/2023 
        2. časť: dodanie 08/2023 
Miesto realizácie:      Súkromná spojená škola Železiarne 

Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 
Podbrezová, Súkromný školský internát            

               
16. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing. Monika Gondová, vedúca oddelenia 

riadenia projektov 
 

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

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    V Podbrezovej, dňa 12. 12. 2022 
 

18. Prílohy11:  
1. Vyhodnotenie splnenia podmienok 

 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené 
na predmet zákazky a pod.).  
8 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
10 Lehota plnenia a miesto realizácie. 

http://www.orsr.sk/
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PRÍLOHA č. 1: Vyhodnotenie splnenia podmienok: 

PČ Zoznam dokladov12 

Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 

PANAMA - KUCHYNE, s.r.o. MCh&JCh s.r.o. 

Dekýš 105, Dekýš 969 01 Pribinova 644/51, Zvolen 
960 01 

IČO: 46 353 950 IČO: 47469226 

1. 
Identifikácia uchádzača 
podľa bodu 7.2 a) Výzvy 

✓  - 

2. 
Zadanie položiek 
podľa bodu 7.2 b) Výzvy  

✓  - 

3. 
Návrh na plnenie kritéria 
podľa bodu 7.2 c) Výzvy 

✓  - 

4. 
Podmienky účasti  
podľa bodu 7.2 d) Výzvy 
Osobné postavenie 

výpis z obchodného registra 
overený na www.orsr.sk 

✓  
- 

5. 
Podmienky účasti  
podľa bodu 7.2 d) Výzvy 
Technická alebo odborná spôsobilosť 

Zoznam dodávok tovaru 
✓  

- 

6. 
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu 
záujmov 
podľa bodu 7.2 e) Výzvy 

✓  - 

 

 
11 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. 
12V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať stavebné 
práce/poskytovať službu predkladá výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie (uviesť). 

http://www.orsr.sk/

