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Príloha č. 4: Vzor záznamu z prieskumu trhu 

Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:  KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 929 01 Dunajská Streda 

2. Názov zákazky:          Stroj na výrobu dvojkomorových nálevových sáčkov na čaj a byliny   

3. Predmet zákazky: Stroj na výrobu dvojkomorových nálevových sáčkov na čaj a byliny 

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

5. Názov projektu a kód ITMS2014+: Rast inovačných kapacít v podniku KLEMBER a SPOL, s.r.o. , 

313012W756 

6. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného 

predloženia cien alebo ponúk 

8. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena za dodanie celého predmetu 

zákazky v EUR bez DPH 

9. 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 

ACMA S.p.A., Via 
C. Colombo 1, 401 

31 Bologna 
19.03.2021 e-mail áno áno 

I.M.A. INDUSTRIA 
MACCHINE 

AUTOMATICHE 
S.P.A. IN SIGLA 

S.P.A., Via Emilia 
428/442, 400 64 

Ozzano Dell'Emilia 
(Bologna) 

19.03.2021 e-mail áno áno 

VUORMAR 
PACKAGING srl, 

via Don Sturzo 13, 
370 60 Correzzo 

(Verona) 

19.03.2021 e-mail áno nie 

IMA EST GmbH 
(organizačná 

19.03.2021 e-mail 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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zložka), Vlašimská 
2304/6, 101 00 

Praha 10 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

I.M.A. INDUSTRIA 
MACCHINE 

AUTOMATICHE 
S.P.A. IN SIGLA 

S.P.A., Via Emilia 
428/442, 400 64 

Ozzano Dell'Emilia 
(Bologna) 

30.03.2021 
1 150 000,00 
EUR bez DPH 

Splnil 
podmienku 

účasti 
predložením  

Výpisu 
z Talianskeho  
obchodného 

registra 

Ponuka 
predložená e-

mailovou 
poštou. 

 

Ponuka spĺňa 
všetky 

požadované 
technické 

požiadavky na 
predmet zákazky 

 

IMA EST GmbH 
(organizačná 

zložka), Vlašimská 
2304/6, 101 00 

Praha 10  

30.03.2021 
1 241 924,00 
EUR bez DPH 

Splnil 
podmienku 

účasti 
predložením 

Výpisu 
z Obchodného 

registra ČR 

Ponuka 
predložená e-

mailovou 
poštou. 

 

Ponuka spĺňa 
všetky 

požadované 
technické 

požiadavky na 
predmet zákazky 

ACMA S.p.A., Via 
C. Colombo 1, 401 

31 Bologna 

31.03.2021, 
16:35 hod. 

1 190 620,00 

EUR bez DPH  

Výpisu z 
Talianskeho  
obchodného 

registra 
predložený iba 

v anglickom 
jazyku 

Ponuka 
predložená e-

mailovou 
poštou. 

 

Ponuka nespĺňa 
všetky 

požadované 
technické 

požiadavky na 
predmet zákazky 

a dodávateľ 
neakceptoval 

predložený 
návrh Kúpenej 

zmluvy. Na 

 
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).  
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základe 
uvedeného bola 

ponuka z 
procesu 

vyhodnotenia 
ponúk vylúčená 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  

- ACMA S.p.A., Via C. Colombo 1, 401 31 Bologna 

• ponuka nespĺňa všetky požadované technické požiadavky na predmet zákazky 

• dodávateľ neakceptoval predložený návrh Kúpnej zmluvy 
 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:  I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. 
IN SIGLA S.P.A., Via Emilia 428/442, 400 64 Ozzano Dell'Emilia (Bologna) 

12. Cena víťaznej ponuky s DPH:     - 

13. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     1 150 000,00 

14. Spôsob vzniku záväzku9:      Kúpna zmluva 

15. Podmienky realizácie zmluvy10: Do 150 kalendárnych dní od účinnosti Kúpnej zmluvy 

KLEMBER a SPOL, s.r.o., Topoľnianska 1 930 10 Dolný Štál 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Dunajská Streda, 14.04.2021 

17. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Toolsee Puttur, konateľ, 14.04.2021 

Alexander Rumanovský, zodpovedný 

za proces VO 

18. Prílohy11:   Výzva na predloženie ponuky vrátene príloh 

Potvrdenie o odoslaní Výzvy uchádzačom 

Potvrdenie o odoslaní informácie na CKO 

Potvrdenie o zverejnení Výzvy na predloženie ponuky vrátane príloh na webe 
prijímateľa 

Ponuky dodávateľov v zmysle bodu 9 b) 

 
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky 
s hodnotou rovnou a vyššou ako 30 000 EUR.). 
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. 


