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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: 
Zariadenie/vybavenie projektu 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka stolov a stoličiek určených pre cieľovú skupinu pre potreby vzdelávania / 
odborného školenia. Konkrétne sa jedná o stohovateľné stoličky a skladateľné/stohovateľné stoly pre 
cieľovú skupinu na špecializované vzdelávanie v priestoroch Justičnej akadémie v Pezinku, v jej 
detašovanom pracovisku v Omšení a v regionálnom pracovisku na Krajskom súde v Košiciach v rámci 
projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“, kód projektu v 
ITMS2014+: 314021M248. 
 
3. Dátum vykonania prieskumu trhu: 02.09.2019 – 10.09.2019 
 
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. DOMARK, spol. s r.o. 
Hôrky 207 
010 07  Ţilina 

02.09.2019 http://www.orsr.sk/vy
pis.asp?ID=2650&SI
D=5&P=0 

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti  

2. FINES, a.s.  
Dolné Rudiny 1 
010 01  Ţilina 

02.09.2019 http://www.orsr.sk/vy
pis.asp?ID=9517&SI
D=5&P=0 

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti  

3. TGM Interier s.r.o.   
Rampová 4  
040 01 Košice 

02.09.2019 http://www.orsr.sk/vy
pis.asp?ID=253523&
SID=4&P=0 

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti  

4. ArkanuS s. r. o. 
Kazanská 50 
821 06  Bratislava 

02.09.2019 http://www.orsr.sk/vy
pis.asp?ID=332959&
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 bolo v rámci 
ponuky predloţené 
čestné vyhlásenie o 
skutočnosti, ţe účastník 
nemá uloţený zákaz 
účasti vo verejnom 
obstarávaní 

mailto:zuzana.kostolanyiova@justice.sk
http://www.yyy.sk/
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2650&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2650&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2650&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9517&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9517&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9517&SID=5&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=253523&SID=4&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=253523&SID=4&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=253523&SID=4&P=0
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* 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: „Zariadenie/vybavenie 
projektu” v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov“ štyrom 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. Verejný obstarávateľ ďalej poţadoval predloţiť doklad o oprávnení dodávať 
tovar, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, a tieţ čestné vyhlásenie o tom, ţe uchádzač nemá uloţený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
Uchádzači FINES, a.s. Dolné Rudiny 1, 010 01 Ţilina a TGM Interier s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 
doručili verejnému obstarávateľovi iba vyplnený návrh cenovej ponuky.  
Uchádzač ArkanuS s. r. o. Kazanská 50, 821 06 Bratislava doručil okrem vyplneného návrhu cenovej 
ponuky aj výpis z obchodného registra ako aj čestné vyhlásenie o skutočnosti, ţe nemá uloţený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
Oslovený uchádzač DOMARK, spol. s r.o. Hôrky 207, 010 07 Ţilina nepredloţil cenovú ponuku. 
   
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. FINES, a.s.  
Dolné Rudiny 1 
010 01  Ţilina 

09.09.2019 
o 12:17 

e-mailom 20 306,45 € 24 367,74 € 

2. ArkanuS s. r. o. 
Kazanská 50 
821 06  Bratislava 

09.09.2019 
o 16:27 

e-mailom 20 085,00 € 24 102,00 € 

3. TGM Interier s.r.o.   
Rampová 4  
040 01 Košice 

10.09.2019 
09:35 

e-mailom 21 630,00 € 25 956,00 € 

 
 
9. Vyhodnotenie prieskumu trhu: 

Verejný obstarávateľ dňa 11.09.2019 vyhodnotil predloţené cenové ponuky uchádzačov uvedených v bode 
8 tohto zápisu na základe poţiadaviek stanovených vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 02.09.2019 
a koštatoval, ţe uchádzač č. 2 ArkanuS s. r. o. Kazanská 50, 821 06 Bratislava splnil verejným 
obstarávateľom všetky stanovené poţiadavky na predmet zákazky a označil ho za úspešného uchádzača. 
 
10. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača: 

24 102,00 € s DPH 
20 085,00 € bez DPH 
 
11. Dátum vyhodnotenia ponúk:  

11.09.2019 
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12. Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka,...):  

Objednávka 
 
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 11.09.2019 
 
 
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 



 



 



 



 


