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Zápis z prieskumu trhu 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”):  
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky 
Sídlo: Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
IČO: 378 51 624       
DIČ: 2021887967    
IČ DPH: SK2021887967  
Tel.: 033/88 18 309     
Fax: 033/88 18 320      
E-mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk  
Internetová stránka: www.ja-sr.sk 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, P. O. Box 32, Bratislava  
Číslo účtu: SK27 8180 0000 0070 0019 4169          
 
2. Predmet obstarávania:  

Názov zákazky: 
Podpora účastníkov projektu – Učebný materiál 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie tlačiarenských sluţieb učebných materiálov vytvorených na mieru, 
potrebných k vzdelávacím aktivitám. Ide o odborné študijné materiály (sylaby) pripravené lektorom / 
školiteľom, ktoré sú nevyhnutnou pomôckou pre účastníkov školenia. Školiteľ na základe poţiadaviek 
vypracuje učebné podklady. Po schválení podkladov odborným garantom (daného okruhu tém) bude 
učebný materiál pripravený na tlač a následne distribuovaný účastníkom.  
Formát A4, Rozsah 60 strán, Väzba V1, určený pre účastníkov školení.  
Počet kusov 5 834 ks (počet účastníkov jednotlivých školení).  
 
3. Dátum vykonania prieskumu trhu: 22.07.2019 – 30.07.2019 
 
4. Zoznam oslovených záujemcov v rozsahu názov a sídlo osloveného dodávateľa, dátum oslovenia, 
informácia o skutočnosti, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať sluţbu, tovar alebo prácu 
v rozsahu predmetu zákazky a overenie, ţe záujemca nemá uloţený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní:  
 

 
P. 
č. 

 
Obchodné meno a sídlo alebo 
miesto podnikania záujemcu: 

 
Dátum 

oslovenia 
záujemcu 

 

 
oprávnenosť 

záujemcu dodávať 
požadované 

plnenie* 

 

overenie, že záujemca** 
nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom 

obstarávaní 

1. M KREO s. r. o. 
Murgašova 1298/16 
010 01 Ţilina 

22.07.2019 http://www.orsr.sk/vy
pis.asp?ID=120172&
SID=5&P=0 

Zároveň bol v rámci 
ponuky predloţený 
výpis z obchodného 
registra 

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti 
a zároveň v rámci ponuky 
predloţené čestné 
vyhlásenie o predmetnej 
skutočnosti 

2. FETEX s.r.o. 
Vlčie hrdlo 29 
821 07 Bratislava 

22.07.2019 http://www.orsr.sk/vy
pis.asp?ID=176381&
SID=2&P=0 

Zároveň bol v rámci 
ponuky predloţený 
výpis z obchodného 
registra 

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti 
a zároveň v rámci ponuky 
predloţené čestné 
vyhlásenie o predmetnej 
skutočnosti 

3. Hauerland spol. s r. o.  
Matúšova 56 
811 04 Bratislava  

22.07.2019 http://www.orsr.sk/vy
pis.asp?ID=27315&S
ID=2&P=0 

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti 
a zároveň v rámci ponuky 

mailto:zuzana.kostolanyiova@justice.sk
http://www.yyy.sk/
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=120172&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=120172&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=120172&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=176381&SID=2&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=176381&SID=2&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=176381&SID=2&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=27315&SID=2&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=27315&SID=2&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=27315&SID=2&P=0
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Zároveň bol v rámci 
ponuky predloţený 
výpis z obchodného 
registra 

predloţené čestné 
vyhlásenie o predmetnej 
skutočnosti 

* v prípade, ţe záujemca nie je povinný predloţiť doklad preukazujúci oprávnenosť dodávať poţadované 
plnenie, prijímateľ uvedie odkaz spôsob akým danú skutočnosť overiť (napr. odkaz webové sídlo orsr.sk) 
** súčasťou zápisu z prieskumu trhu bude príloha s printscrn overenia danej skutočnosti  
 
5. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola „najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH“. 
 
6. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 
vyhodnocované:  

Verejný obstarávateľ prostredníctvom e-mailu odoslal výzvu s relevantnými prílohami na predloţenie 
cenovej ponuky v rámci vykonania prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „Podpora účastníkov 
projektu – Učebný materiál” v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a 
justičných zamestnancov“ trom potenciálnym dodávateľom uvedeným v bode 4 tohto záznamu 
z vykonaného prieskumu trhu.  
 
7. Predložené doklady:  

Verejný obstarávateľ poţadoval predloţiť cenovú ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý 
predkladá uchádzač ponuku na samostatnom doklade s doplnením identifikačných údajov uchádzača, cien 
a podpisom oprávnenej osoby. Všetci oslovení uchádzači uvedení v bode 4 tohto záznamu z vykonaného 
prieskumu trhu doručili vyplnený návrh cenovej ponuky vrátane čestného vyhlásenia o skutočnosti, ţe 
nemajú uloţený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a výpisu z obchodného registra. 
   
8. Uchádzači, ktorí predložili ponuku: 
 

 
P. č.  

Obchodné meno a sídlo 
alebo 

miesto podnikania 
uchádzača: 

 
Dátum a 

čas 
predloženia 

ponuky 

 

 
Spôsob 

predloženia 
ponuky 

(osob./poštou/
kuriér) 

 

Cenová 
ponuka v EUR 
bez DPH 

Cenová 
ponuka v 
EUR s DPH 

1. M KREO s. r. o. 
Murgašova 1298/16 
010 01 Ţilina 

23.07.2019 
o 13:24 hod. 

e-mailom 34 420,60 € 41 304,72 € 

2. FETEX s.r.o. 
Vlčie hrdlo 29 
821 07 Bratislava 

24.07.2019 
o 11:10 hod. 

e-mailom 36 170,80 € 43 404,96 € 

3. Hauerland spol. s r. o.  
Matúšova 56 
811 04 Bratislava 

24.07.2019 
o 11:14 hod.  

e-mailom 35 004,00 € 42 004,80 € 

 
 
9. Vyhodnotenie prieskumu trhu: 

Verejný obstarávateľ dňa 30.07.2019 vyhodnotil predloţené cenové ponuky uchádzačov uvedených v bode 
8 tohto zápisu na základe poţiadaviek stanovených vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 22.07.2019 
a koštatoval, ţe uchádzač č. 1 M KREO, s.r.o., Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina splnil verejným 
obstarávateľom stanovené poţiadavky na predmet zákazky a označil ho za úspešného uchádzača. 
 
10. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača: 

41 304,72 € s DPH 
34 420,60 € bez DPH 
 
11. Dátum vyhodnotenia ponúk:  

30.07.2019 
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12. Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka,...):  

Zmluva o poskytovaní sluţieb 
 
 
13. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zodpovednej osoby/osôb, ktorá/ktoré vykonala/vykonali 
prieskum trhu:  

Dominika Zavadová, asistent finančného manaţéra 
 
Vyhlásenie: 

Vyhlasujem, ţe pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so 
svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na 
účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 
 
V Pezinku dňa 30.07.2019 
 
 
Vypracoval: 

 

                                                        

..................................................................................... 
            Mgr. Dominika Zavadová, PhD., v.r. 

asistent finančného manaţéra pre projekt „Rozvoj 
systému špecializovaného vzdelávania sudcov a 

justičných zamestnancov“ 
 

 

 

 

Schválil: 
 

                                                       

..................................................................................... 
             PhDr. Zuzana Kostolányiová, v.r. 

finančný manaţér, vedúci útvaru ekonomiky, vnútornej 
správy a DP  Omšenie, poverená vedením kancelárie 

akadémie 

 

 

 

 

Za Justičnú akadémiu SR: 
 

                                                       

..................................................................................... 
        JUDr. Peter Hulla, v.r. 

       riaditeľ Justičnej akadémie SR 
 
 
 

                            
 
 
Príloha: 
Printscreen z registra osôb so zákazom účasti 
 



 



 



 


