
    

 

  Vyhodnotenie 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:  
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:  
Hlboko mrazené výrobky 
Predmetom zákazky je dodávka potravinových výrobkov v podobe hlboko mrazených výrobkov, ostatných 
potravinových výrobkov a sušeného tovaru pre prevádzku Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky v Omšení. 
 
3. Dátum vykonania prieskumu trhu: 15.07.2020 – 24.07.2020 
 
4. Zoznam oslovených záujemcov:  

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

Dátum a spôsob oslovenia 
záujemcu 

1. Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom 

15.07.2020, e-mailom 

2. DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom 

15.07.2020, e-mailom 

3. MARKET CENTRUM, s. r. o., Gessayova 10, 851 03 Bratislava 15.07.2020, 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 e-mailom odoslal výzvu na predloženie cenovej ponuky s relevantnými prílohami v rámci 
vykonania prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „Hlboko mrazené výrobky” trom potenciálnym dodávateľom 
uvedeným v bode 4 tohto záznamu z vykonaného prieskumu trhu. Verejný obstarávateľ požadoval predložiť vyplnenú 
prílohu č. 1 výzvy a kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať (dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky).  
 
7. Oslovení 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. Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 

23.07.2020 
o 8:36 

e-mailom 17 719,30 € 21 263,16 € 

 
8. Vyhodnotenie prieskumu trhu: 
Verejný obstarávateľ dňa 27.07.2020 vyhodnotil predložené cenové ponuky uchádzačov uvedených v bode 7 tohto 
zápisu na základe požiadaviek stanovených vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 15.07.2020 a konštatoval, že 
uchádzač Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom splnil verejným 
obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky a označil ho za úspešného uchádzača.  
Oslovení uchádzači DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a MARKET 
CENTRUM, s. r. o., Gessayova 10, 851 03 Bratislava nepredložili cenovú ponuku.  
 
9. Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka,...):  
Rámcová kúpna zmluva 
 
V Pezinku dňa 27.07.2020 


