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Záznam z prieskum trhu 

v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 pre programové obdobie 2014 – 2020 

 

 

1. Názov a sídlo prijímateľa:   MkB Test a.s. 
Rosina 169, 013 22 Rosina 

IČO:  43 932 576 

2. Názov zákazky:                          Technológie pre vybavenie varne kultivačných médií 
 

3. Predmet zákazky:      
Predmetom zákazky je dodanie tovarov  - Technológie pre vybavenie varne kultivačných médií: 

a) autopreparátor (1) - 2 ks, 

b) autopreparátor (2) - 1 ks, 

c) autopreparátor (3) - 1 ks, 

d) pumpa - peristaltická - 1 ks, 

e) plnička kultivačných médií s príslušenstvom - 1 ks. 

 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vo výzve na predloženie cenovej ponuky v zmysle 

Metodického výkladu CKO č. 6 pre programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 18.2.2019. 

 

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

5. Kód CPV: 33100000-1 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: nad 100 000 EUR bez DPH 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+: Modernizácia technológie za účelom zvýšenia kvality 

výrobkov-kultivačných médií, zvýšenia objemu výroby 

a konkurencieschopnosti spoločnosti  

ITMS2014+: 313031L843 

8. Operačný program: Výskum a inovácie 

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  prieskum trhu (oslovenie potenc. dodávateľov 

a vyhodnotenie predložených ponúk) 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  cena celkom za celý predmet obstarávania 

 v EUR bez DPH 

 
 

                                                   
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. 
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11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

 
a) zoznam oslovených potencionálnych dodávateľov4 a dátum ich oslovenia: 

Názov 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 

predmet zákazky 
(áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

bioMérieux CZ 
s.r.o., Hvězdova 
1716/2b, 140 78 
Praha 4 

18.2.2019 
(27.2.2019 

aktualizácia) 
e-mailom áno áno 

O.K. SERVIS 
BioPro, s.r.o., 
Bořetická 
2668/1, Horní 
Počernice, 190 
00 Praha 9 

18.2.2019 
(27.2.2019 

aktualizácia) 
e-mailom áno áno 

TRIOS, spol. 
s r.o., 
Zakouřilova 142, 
Chodov, 149 00 
Praha 4 

18.2.2019 
(27.2.2019 

aktualizácia) 
e-mailom áno áno 

TRIGON PLUS 
s.r.o., Goralská 
40/2281, 851 01 
Bratislava 

18.2.2019 
(27.2.2019 

aktualizácia) 
e-mailom áno nie 

 
b) zoznam potencionálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku a predložené ponuky5: 

Názov a sídlo 
uchádzača, 

ktorý predložil 
ponuku 

Dátum 
predloženia 

ponuky 

Návrh 
na plnenie 
kritéria6 - 

v EUR bez 
DPH 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

bioMérieux CZ 
s.r.o., Hvězdova 
1716/2b, 140 78 
Praha 4 

27.2.2019 152 387,00 

Oprávnenie 
dodávať tovar: 
áno – overené  

aj 
v dostupnom 

registri 

ponuka 
predložená e-

mailom 
v stanovenej 

lehote 

O.K. SERVIS 
BioPro, s.r.o., 
Bořetická 
2668/1, Horní 

28.2.2019 147 242,70 

Oprávnenie 
dodávať tovar: 
áno – overené  

aj 

ponuka 
predložená 

poštou 

                                                   
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR). 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 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).  
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Počernice, 190 
00 Praha 9 

v dostupnom 
registri 

v stanovenej 
lehote 

TRIOS, spol. 
s r.o., 
Zakouřilova 142, 
Chodov, 149 00 
Praha 4 

6.3.2019 154 302,00 

Oprávnenie 
dodávať tovar: 
áno – overené 

aj 
v dostupnom 

registri 

ponuka 
predložená e-

mailom 
v stanovenej 

lehote 

 
 

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: 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nerelevantné 

13. Identifikácia úspešného uchádzača: O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., Bořetická 2668/1, Horní 
Počernice, 190 00 Praha 9 

14. Kritérium na vyhodnotenie: cena celkom za celý predmet obstarávania v EUR bez DPH 

15. Cena úspešnej ponuky s 20 % DPH:  147 242,70 EUR – sídlo v ČR, prenos daňovej 
povinnosti 

16. Cena úspešnej ponuky bez DPH:  147 242,70 EUR  

17. Spôsob vzniku záväzku9:   kúpna zmluva 

18. Podmienky realizácie zmluvy10: lehota plnenia: do 3mesiacov od    
      nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy 

miesto realizácie: MkB Test, a.s., Rosina  

 

19. Záver:        

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie predpísaného počtu rovnopisov kúpnych zmlúv 
s prílohami, pričom vzhľadom na zákon č. 315/2016 Z.z. je povinný byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora – overené v dostupnom registri partnerov verejného sektora.  

Neúspešní uchádzači budú informovaní o tom, že sú neúspešní s identifikáciou úspešného 
uchádzača.  

 

20. Lehota na predkladanie ponúk:    6.3.2019 do 12:00 hod. 

                                                   
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s 
hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 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. 
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21. Dátum otvárania predložených ponúk:   6.3.2019 o 13:00 hod. 

22. Dátum vyhodnotenia ponúk:    6.3.2019 

23. Prieskum realizovaný v období:     od 18.2.2019 do 6.3.2019 

 

24. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:   

Ing. Beáta Topoľská, zodpovedná za prieskum trhu  

postupom podľa Metodického výkladu CKO č. 6 ....................................................... 

 

 
25. Prílohy11:  

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 pre 
programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 18.2.2019 
Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 pre 
programové obdobie 2014 – 2020 – aktualizácia - zo dňa 27.2.2019 
Doklad potvrdzujúci odoslanie výzvy 4 potenc. dodávateľom 
Doklad o zverejnení výzvy na webovom sídle MkB Test, s.r.o. 
3 predložené ponuky 

 
 
 

                                                   
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


