
Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: 

FOOD LOGISTIC s.r.o. 

Jelšová 16, 040 22 Košice – m. č. Košická Nová Ves 

IČO: 51 801 540 

2. Predmet zákazky:    Zariadenie na spracovanie múčnych jedál 

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

4. Kód CPV: 42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov 

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+:  Inovácia výrobného procesu FOOD LOGISTIC s.r.o. 

NFP313010CQF6 

7. Operačný program:    Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    

a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena 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 

Partech Machinery s.r.o. 
Bulharská 618/10 
101 00 Praha 10, ČR 
IČO: 29019567 

21.11.2022 emailom áno OR SR nie 

Register 
osôb so 

zákazom 
ÚVO 

áno 

DIN - TECHNIK spol. s 
r.o. 
Pekná cesta 15 
Bratislava 831 52 
IČO: 35 690 496 

21.11.2022 emailom áno OR SR nie 

Register 
osôb so 

zákazom 
ÚVO 

áno 

CORTEC s.r.o. 
Rožňavská 12 Bratislava 
- mestská časť 
Ružinov 821 04 
IČO: 45 584 168 

21.11.2022 emailom áno OR SR nie 

Register 
osôb so 

zákazom 
ÚVO 

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. 



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 

Partech Machinery s.r.o. 
Bulharská 618/10 
101 00 Praha 10, ČR 
IČO: 29019567 

22.11.2022 
o 17:05 112 700,00 Splnil 

Výpis z OR SR, 
Register osôb so 
zákazom ÚVO, 
Kúpna zmluva, 

Špecifikácia 
predmetu 

zákazky a cenová 
ponuka 

DIN - TECHNIK spol. s 
r.o. 
Pekná cesta 15 
Bratislava 831 52 
IČO: 35 690 496 

28.11.2022 
o 14:05 118 200,00 Neposudzovalo sa  

CORTEC s.r.o. 
Rožňavská 12 Bratislava – 
m. č. Ružinov 821 04 
IČO: 45 584 168 

30.11.2022 
o 14:21 117 000,00 Neposudzovalo sa  

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: neuplatnilo sa 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: neuplatnilo sa 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: neuplatnilo sa 

11. Identifikácia úspešného uchádzača: 

Partech Machinery s.r.o. 
Bulharská 618/10 
101 00 Praha 10, ČR 
IČO: 29019567 

12. Cena úspešného uchádzača9 :     112 700,00 EUR bez DPH 

136 367,00 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku10:     Kúpna zmluva 

14. Podmienky realizácie zmluvy11: 

Lehota plnenia: do 4 mesiacov od doručenia písomnej objednávky 

Miesto realizácie: FOOD LOGISTIC s.r.o. – Ploské 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Elena Nôtová 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Košice, 06.12.2022 

17. Prílohy12:      podľa prílohy „Kontrolný zoznam“ 

 
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 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 
9 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
10 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
11 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
12 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. 


