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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov a sídlo prijímateľa:   

AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, Červený Kameň 324, 018 56 

2. Názov zákazky:                            

Logický celok 2. - Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource Planning – 

ERP) v spoločnosti AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň – dodanie a inštalácia sotvéru a hardvéru 

3. Predmet zákazky: 

Predmet zákazky sa delí na dve samostatné časti. Ide o dodanie tovarov . Uchádzač môže predložiť ponuku 

na jednu a/alebo obidve časti. Podrobne je predmet zákazky definovaný vo výzve na predloženie cenovej 

ponuky zo dňa 1.10.2019. 

Časť 1 zákazky s názvom Softvér: Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource 

Planning – ERP).  

Časť 2 zákazky s názvom Hardvér: Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource 

Planning – ERP)  

 

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

5. Predpokladaná hodnota zákazky: nerelevantné (nad 100 000 EUR bez DPH) 

6. Názov projektu a kód ITMS2014+: 

 ........................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................ 

7. Operačný program: Výskum a inovácie 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: prieskum trhu (oslovenie potenc. dodávateľov a vyhodnotenie 

predložených ponúk) 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:   

cena celkom za každú časť predmetu zákazky v EUR bez DPH osobitne 

 

 

 

 

                                                   
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. 
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10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

a) zoznam oslovených potencionálnych dodávateľov4 pre časť 1 aj 2 zákazky a dátum ich oslovenia: 

Názov dodávateľa Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

– overené  na 
www.orsr.sk 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

SlovShore, s.r.o., Ventúrska 3, 
811 01 Bratislava 
slovshore@slovshore.sk 

1.10.2019 e-mailom áno áno 

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 010 
03 Žilina 
obchod@mim.sk 

1.10.2019 e-mailom áno áno 

SOFTIP, a.s. Krasovského 14, 
851 01 Bratislava 
softip@softip.sk 

1.10.2019 e-mailom áno nie 

Prodata plus, s.r.o., ul. 1. mája 
878/22, 020 01 Púchov 
krchnavek@prodata.sk 

1.10.2019 e-mailom áno nie 

AdminTech, s.r.o., 
Hviezdoslavova 336/3, 019 01 
Ilava 
sales@admintech.sk 

1.10.2019 e-mailom áno nie 

BEMACOM, s.r.o., Centrum II. 
90/44, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 
kurinec@bemacom.sk 

1.10.2019 e-mailom áno nie 

 

b) zoznam potencionálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku a predložené ponuky5: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 - v EUR 
bez DPH 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

SlovShore, s.r.o., 
Ventúrska 3, 811 01 

Bratislava 

10.10.2019 
(13:35 hod.) 197 649,00 Viď tab. nižšie 1. 

3sixty consulting s. r. o., 
Tabaková 1, 811 07 

Bratislava 

11.10.2019 
(9:10 hod.) 220 162,00 Viď tab. nižšie 2. 

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 
010 03 Žilina 

11.10.2019 
(9:39 hod.) 

255 147,00 Viď tab. nižšie 3. 

                                                   
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR). 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 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).  
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Všetky tri cenové ponuky boli predložené na časť 1 zákazky s názvom Softvér: Podnikový informačný 
systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource Planning – ERP).  

Na časť 2 zákazky s názvom Hardvér: Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise 
Resource Planning – ERP) nebola predložená žiadna ponuka.  

 

c) Vyhodnotenie splnenia podmienok – ponuky predložené na časť 1 zákazky: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku Určené podmienky 

Doklady preukazujúce 
splnenie určených 

podmienok 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok8 

SlovShore, s.r.o., 
Ventúrska 3, 811 01 

Bratislava 

A) Uchádzač musí byť 
oprávnený dodávať 
tovar v rozsahu, ktorý 
zodpovedá predmetu 
zákazky – pre časť 1 
a/alebo časť 2 zákazky, 
čo preukáže dokladom 
o oprávnení dodávať 
tovar. 
B) Uchádzač predloží 
prehľad o celkovom 
obrate za tri posledné 
hospodárske roky resp. 
v závislosti od svojho 
vzniku za kratšie 
obdobie v minimálnej 
výške 400 tis. EUR bez 
DPH pre časť 1 zákazky. 
C) Uchádzač predloží 
zoznam dodávok 
tovarov za 
predchádzajúce tri roky 
od vyhlásenia zákazky s 
uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov – 
samostatne pre časť 1 a 
samostatne pre časť 2 
zákazky – minimálne v 
hodnote 200 tis. EUR 
bez DPH pre časť 1  

K bodu A):  
Výpis zo Zoznamu 
hospodárskych 
subjektov, Výpis o OR SR, 
OS Bratislava I, Odd. Sro, 
Vl.č. 37456/B 
K bodu B):  
Prehľad o celkovom 
obrate 
K bodu C):  
Zoznam dodávok 

K bodu A) - splnené 
K bodu B) - splnené 
K bodu C) - splnené 

3sixty consulting s. r. o., 
Tabaková 1, 811 07 

Bratislava 

K bodu A): 
Výpis z OR SR, OS 
Bratislava I, Odd. Sro, Vl.č. 
55881/B 
K bodu B): 
Čestné vyhlásenie 
o splnení (overené 
v registri dostupnom na 
internete) 
K bodu C): 
Čestné vyhlásenie 

K bodu A) - splnené 
K bodu B) - splnené 
K bodu C) - splnené 

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 
010 03 Žilina 

K bodu A): 
Výpis o OR SR, OS Žilina, 
Odd. Sro, vl.č. 12610/L 
K bodu B): 
Čestné vyhlásenie 
o splnení (overené 
v registri dostupnom na 
internete) 
K bodu C): 
Zoznam referencií 

K bodu A) - splnené 
K bodu B) - splnené 
K bodu C) - splnené 

 

 

 

                                                   
8 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky na predmet 
zákazky).  
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Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Určené podmienky – predmet 
zákazky 

Vyhodnotenie splnenia 
podmienok9 

SlovShore, s.r.o., Ventúrska 3, 811 01 
Bratislava Zmluva o dielo s prílohami  

Splnenie min. požadovaných 
špecifikácií /parametrov - opis 
Rozpočet/cenová ponuka 

splnené 

3sixty consulting s. r. o., Tabaková 1, 
811 07 Bratislava splnené 

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 010 03 
Žilina splnené 

 

d) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10: 

Identifikácia zdroja údaju 
Odkaz na webovú 

stránku  
(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria Poznámka 

- - - - 

e) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nerelevantné 

12. Identifikácia úspešného uchádzača – časť 1 zákazky:  SlovShore, s.r.o., Ventúrska 3, 811 01 
Bratislava    

13. Cena úspešnej ponuky s DPH – časť 1 zákazky:   197 649,00 EUR bez DPH 

14. Cena úspešnej ponuky bez DPH – časť 1 zákazky:   237 178,80 EUR s DPH  

15. Spôsob vzniku záväzku11:      Zmluva o dielo 

16. Podmienky realizácie zmluvy12:     

- lehota plnenia: do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

- miesto realizácie: AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň 
17. Záver:        

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie predpísaného počtu rovnopisov zmluvy o dielo  
s prílohami.  Neúspešní uchádzači budú informovaní o tom, že sú neúspešní s identifikáciou úspešného 
uchádzača. Nijaký uchádzač nebol vylúčený. 

V registri dostupnom na internete bolo overené, či je úspešný uchádzač zapísaný v registre partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.. 

Nebol identifikovaný nijaký konflikt záujmov. 

 

 

 

 

                                                   
9 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky na predmet 
zákazky).  
10 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s 
hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.). 
11 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
12 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
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18. Dátum otvárania predložených ponúk:   11.10.2019 

19. Dátum vyhodnotenia ponúk:    15.10.2019  

20. Prieskum realizovaný v obd.:     od 1.10.2019 do 15.10.2019 

21. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:   

Ing. Beáta Topoľská, zodpovedná za prieskum trhu  
postupom podľa Metodického výkladu CKO č. 12, v. 5 ....................................................... 

 

22. Prílohy13:  

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 12 verzia 5 pre 
programové obdobie 2014 – 2020  
Doklady potvrdzujúce odoslanie výzvy 3 potenc. dodávateľom 
Doklad o zverejnení výzvy na webovom sídle AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň 
Doklad o odoslaní informácie o zverejnení výzvy na www.partnerskadohoda.gov.sk 
3 predložené ponuky 

                                                   
13 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


