
    

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  
Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/c, 902 01  Pezinok 
IČO: 378 51 624         
DIČ: 2021887967      
IČ DPH: SK2021887967   
 
2. Predmet obstarávania:  
Názov a stručný opis predmetu zákazky:  
Dodávka chemikálií na úpravu vody 
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chemikálií na úpravu vody v bazéne a vírivej (kanadskej) 
vani pre prevádzku Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej republiky v  Omšení.  
 
3. Dátum vykonania prieskumu trhu: 17.09.2019 – 24.09.2019 
 
4. Zoznam oslovených záujemcov:  

P. č. Obchodné meno a sídlo alebo 
miesto podnikania záujemcu: 

Dátum a spôsob 
oslovenia záujemcu 

1. Bazénservis, s.r.o., Lamačská cesta 91, 841 03  Bratislava 47 17.09.2019, e-mailom 

2. Ing. Andrej Szabó – Bazény, sauny, vírivky, Hrušovská 26, 821 07  
Bratislava 

17.09.2019, e-mailom 

3. FI-SA, Sasko Marián, Družstevná 24, 900 01  Modra  17.09.2019, e-mailom 

 
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 predloženie 
cenovej ponuky v rámci vykonania prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „Dodávka chemikálií na 
úpravu vody” trom potenciálnym dodávateľom uvedeným v bode 4 tohto záznamu z vykonaného 
prieskumu trhu.  
 
7. Uchádzači, ktorí predložili ponuku: 

 
P. č. 

Obchodné meno a sídlo 
alebo 

miesto podnikania 
uchádzača: 

Dátum a 
čas 

predloženia 
ponuky 

Spôsob 
predloženia 

ponuky 

Cenová 
ponuka v EUR 

bez DPH 

Cenová 
ponuka v 

EUR s DPH 

1. Bazénservis, s.r.o., 
Lamačská cesta 91, 841 03  
Bratislava 47 

19.09.2019 
o 16:45 hod. 

e-mailom 5 148,88 € 6 178,66 € 

2. Ing. Andrej Szabó – Bazény, 
sauny, vírivky, Hrušovská 26, 
821 07  Bratislava 

11.09.2019 
o 12:47 hod. 

e-mailom 5 382,00 € 6 458,40 € 

3. FI-SA, Sasko Marián, 
Družstevná 24, 900 01  
Modra  

13.09.2019 
o 13:13 hod.  

e-mailom 5 546,60 € 6 655,92 € 

 
9. Vyhodnotenie prieskumu trhu: 
Verejný obstarávateľ dňa 24.09.2019 vyhodnotil predložené cenové ponuky uchádzačov uvedených 
v bode 7 tohto zápisu na základe požiadaviek stanovených vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 
16.09.2019 a koštatoval, že uchádzač č. 1  Bazénservis, s.r.o., Lamačská cesta 91, 841 03  Bratislava 47 
splnil verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky a označil ho za úspešného 
uchádzača. 
 
10. Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka,...):  
Kúpna zmluva 
 
 
V Pezinku dňa 24.09.2019 


