
Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:      FÁBIAN s.r.o. 

2. Názov zákazky:                             Univerzálne meracie stanice s GNSS 

         aparatúrou a príslušenstvom 

3. Predmet zákazky:     nákup tovarov 

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

5. Kód CPV:      38300000-8,38111000-6 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   80800 Eur bez DPH 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Investícia do nových technológií (Univerzálne  

       meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom)  

       s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti a rastu  

       podniku FÁBIAN s.r.o., NFP313030S312 

8. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    na základe výzvy 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena (v EUR bez DPH) 

11. 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 

AGIS Slovakia,spol. s 
r.o.   Prievozská 14/A, 

821 09 Bratislava 
03.06.2021 emailom áno áno 

Geotronics Slovakia, 
s.r.o.,Račianska 77/A, 

831 02  Bratislava 
03.06.2021 emailom áno áno 

ArcGEO Information 
Systems spol. s r.o., 

Blagoevova 9, 
Bratislava 851 04 

03.06.2021 emailom 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. 



b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

AGIS 
Slovakia,spol. s 
r.o.   Prievozská 

14/A, 821 09 
Bratislava 

14.06.2021, 
10:54/ 

14.06.2021 

80 080,00
  

Áno/OR SR  

Geotronics 
Slovakia, 

s.r.o.,Račianska 
77/A, 831 02  

Bratislava 

14.06.2021, 
11:50/ 

14.06.2021 
79 500,00 Áno/OR SR  

ArcGEO 
Information 

Systems spol. s 
r.o., Blagoevova 9, 
Bratislava 851 04 

14.06.2021, 
11:52/ 

14.06.2021 

 

      79 990,00 

 

Áno/ OR SR  

c) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: neboli 

13. Identifikácia úspešného uchádzača:    Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska  

77/A, 831 02  Bratislava  

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:     95 400,00 Eur 

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     79 500,00 Eur 

16. Spôsob vzniku záväzku8:      zmluva 

17. Podmienky realizácie zmluvy9:    dodanie na miesto realizácie 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    v Banskej Bystrici, 14.06.2021 

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing.Juraj Fábian,  

konateľ spol.FÁBIAN s.r.o. 

 

20. Prílohy10:  

 
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).  
8 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
9 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
10 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 



 



 


