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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:     MACH TRADE, spol. s r. o. 

2. Názov zákazky:                            Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese  

spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o. - IV 

3. Predmet zákazky:      

Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu s názvom: „Podpora inteligentných 

inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o.“, konkrétne ide o zariadenie: 

Automatický homogenizačný a dávkovací priemyselný robot s  IT automatickým taviacim 

systémom – 1 ks 

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

5. Kód CPV:     42990000-2 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  zákazky nad 100 000 eur 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:         Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese  

spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o., kód projektu: 313012W010 

8. Operačný program:    Integrovaná infraštruktúra 

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a 

následného predloženia cien alebo ponúk 

10.  Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena v EUR bez DPH 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky* 

(áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

HT GLOBAL s.r.o. 

1.máje 147/20, 46007 Liberec III - Jeřáb 

htglobal@email.cz 

28.10.2021 
priamym 

oslovením 
emailom 

áno áno 

ZMOP, spol. s r.o. 

Národná 1961, 900 02 Modra 2  

koci@zmop.sk; varecha@zmop.sk 

28.10.2021 
priamym 

oslovením 
emailom 

áno áno 

MP - Stroje s.r.o. 

Športová 627/7, 925 53 Pata 

info@mpstroje.eu 

28.10.2021 
priamym 

oslovením 
emailom 

áno áno 

                                                      
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. 

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). 
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KONTUR spol. s r.o. 

Bojnická 18, 831 04 Bratislava - mestská časť 
Rača  

kontur@kontur.sk 

28.10.2021 
priamym 

oslovením 
emailom 

áno nie 

* Overenie oprávnenia dodávať predmet zákazky 

HT GLOBAL s.r.o. 

IČO: 27357015 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=32466&typ=PLATNY 

ZMOP, spol. s r.o. 

IČO: 18 046 339 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=15326&SID=2&P=0 

https://www.zmop.sk/ 

MP - Stroje s.r.o. 

IČO: 48 046 264 
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=322447&SID=7&P=0 

KONTUR spol. s r.o. 

IČO: 30 777 518 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=509344&SID=2&P=0 

http://www.kontur.sk/ 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia/ 

vyhodnotenia 

Návrh 

na plnenie 

kritéria
6
 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok
7
 

Poznámka 

HT GLOBAL s.r.o. 

1.máje 147/20,  

46007 Liberec III - Jeřáb 

htglobal@email.cz 

8.11.2021 

14:36 h/ 

12.11.2021 

2 860 000,00 

EUR bez DPH 

Ponuka 
obsahovala 

všetky 
požadované 
náležitosti v 

zmysle Výzvy na 
predloženie 

ponuky 

 

Arexon s.r.o. 

Bojnická 18, 831 04 Bratislava  

arexon@arexon.sk 

11.11.2021 

16:20/ 

12.11.2021 

2 511 000,00 

EUR bez DPH 

Ponuka 
obsahovala 

všetky 
požadované 
náležitosti v 

zmysle Výzvy na 
predloženie 

ponuky 

 

MP - Stroje s.r.o. 

Športová 627/7, 925 53 Pata 

info@mpstroje.eu 

11.11.2021 

19:45/ 

12.11.2021 

2 883 000,00 

EUR bez DPH 

Ponuka 
obsahovala 

všetky 
požadované 
náležitosti v 

zmysle Výzvy na 
predloženie 

ponuky 

 

ZMOP, spol. s r.o. 

Národná 1961, 900 02 Modra 2  

12.11.2021 

0:15/ 

2 870 000,00 

EUR bez DPH 

Ponuka 
obsahovala 

všetky 

 

                                                      
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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koci@zmop.sk 

CC: varecha@zmop.sk 

CC: nad@zmop.sk 

12.11.2021 požadované 
náležitosti 

v zmysle Výzvy 
na predloženie 

ponuky 

 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  

Žiadny z uchádzačov, ktorý predložil cenovú ponuku nebol vylúčený. 

13. Identifikácia úspešného uchádzača:     

Logický celok Názov úspešného uchádzača 
Cena v EUR                  

bez DPH 

Cena v EUR                   

s DPH 

Automatický homogenizačný 
a dávkovací priemyselný 
robot s  IT automatickým 
taviacim systémom - 1 ks 

Arexon s.r.o. 

Bojnická 18, 831 04 Bratislava  

IČO: 47 599 723 

2 511 000,00 3 013 200,00 

14. Spôsob vzniku záväzku8:      Kúpna zmluva 

15. Podmienky realizácie zmluvy9:     

  Lehota dodania predmetu zákazky: do 18 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky. 

  Miesto realizácie: MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., Dolná Streda 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Sereď, 12.11.2021 

17. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:  12.11.2021 

 

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

Ing. Štefan Machalík, konateľ 

                                                      
8
 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 

9
 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 


