
Výzva na predkladanie ponúk 
Prieskum trhu  

mimo zákon o VO v súlade kapitolou 3.6 Jednotnej  príručky pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania 

Verzia 2 platná od 31.3.2022 
 

1. Identifikácia realizátora prieskumu trhu 
Typ realizátora prieskumu trhu:  
Osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ, ani obstarávateľ, ktorej poskytne verejný 
obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (dotovaná osoba) 
Názov: Ing. Jozef Baran – BARTRANS, s. r. o. 
Sídlo: Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá  
IČO: 50627520 
DIČ:  2120431016 
IČ DPH:  SK2120431016 
Zastúpenie: Marta Baranová 
Tel. č.: +421 918 918 102 
e-mail: marta@bartrans.sk 
 
 
2. Názov zákazky 
 
„Diagnostické centrum pre STK s príslušenstvom“ 
 
Druh zákazky: tovary  
CPV kód: 38424000-3 Prístroje na meranie a kontrolu  
 
3. Typ zákazky:   
Tovary  
 
4. Opis predmetu prieskumu trhu 
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia diagnostického centra pre STK – valcová 
skúšobňa bŕzd nákladná a dodanie a inštalácia zariadenia na kontrolu vôle v zavesení 
a uložení kolies, v rozsahu podľa podrobnej špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 4 tejto 
výzvy. Variantné riešenia sa v tomto postupe verejného obstarávania neuplatňuje.  

5. Kompletnosť dodávky- rozdelenie na časti 
Predmet prieskumu trhu nie je rozdelený na časti.  
 
6. Lehota trvania zmluvy 
Lehota dodania je max. do 31.10.2023. 
 
7. Miesto poskytnutia služby/prác/dodanie tovaru 
Adresa dodania tovaru je prevádzka realizátora prieskumu trhu: Kpt. Nálepku 846, 976 
69 Pohorelá 
 
8. Druh zákazky/typ zmluvy 
Výsledkom postupu realizácie prieskumu trhu bude Kúpna zmluva uzatvorená podľa 



Obchodného zákonníka v platnom znení. Táto zmluva bude platná a účinná dňom 
podpisu obidvomi zmluvnými stranami  

Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis zmluvy 
bude vyzvaný úspešný uchádzač. Zmluvné podmienky určí realizátor prieskumu trhu a 
nachádzajú sa v prílohe č. 2 Návrh Kúpnej zmluvy. Zmluva bude s úspešným 
uchádzačom podpísaná v lehote viazanosti ponúk a účinná bude v deň doručenia 
rozhodnutia o schválení žiadosti o príspevok.  
 
9. Zdroje financovania a platobné podmienky 
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu a vlastných zdrojov realizátora 
prieskumu trhu len v prípade schválenia žiadosti o príspevok podaného do výzvy MAS 
VSP Horehron, kód výzvy IROP-CLLD-P833-511-001 na špecifický cieľ: 5.1.1 
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, aktivita: 
A1 Podpora podnikania a inovácií. Zmluvnú cenu uhradí realizátor prieskumu trhu 
úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky 
znáša uchádzač. Realizátor prieskumu trhu neposkytne zálohové platby na dodanie 
predmetu zákazky  Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej 
doručenia. 
 
10. Podmienky účasti 
Osobné postavenie uchádzača 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 
32 ods. 1 písm. e), nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle 
§ 32 ods. 1 písm. f) a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie v zmysle § 40 ods. 
6, písm. f) ZVO. 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti: v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona - musí 
byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí 
predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť' si overí  realizátor prieskumu trhu 
sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť si overí realizátor prieskumu trhu sám na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie v zmysle § 40 ods. 6 písm. f) ZVO 
(existencia konfliktu záujmov). Uchádzač preukáže túto skutočnosť čestným 
vyhlásením, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy. 
 
11. Obsah ponuky 
1. Formulár cenovej ponuky - Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie 

kritérií vypracovaná do formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 výzvy - sken vo formáte 
pdf. Alebo jpg. elektronicky e-mailom. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto 
skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

2. Doklad Príloha č. 3 výzvy - Čestné vyhlásenie podľa bodu 10 tejto výzvy 
3. Technická špecifikácia tovaru: V rámci cenovej ponuky požadujeme doložiť 

katalógový/produktový list, prípadne vlastný opis tovaru alebo fotodokumentáciu 



tovaru, na základe ktorého realizátor prieskumu trhu posúdi súlad predloženej 
ponuky s požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 4 výzvy - sken vo formáte pdf. Alebo 
jpg. elektronicky e-mailom. 

 
12. Lehota na predkladanie ponúk 
Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie dňa: 28.10.2022 o 8:00 hod. 

Realizátor prieskumu trhu akceptuje možnosť predloženia ponuky iba v elektronickej 
forme na adresu: maria@bartrans.sk 

Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom jazyku.  

Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 28.10.2022 o 10:00 hod. na adrese: Kpt. Nálepku 846, 976 
69 Pohorelá 
 
13. Cena 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa 
nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť 
len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná 
cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie: 
 Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

 Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
 Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením ,,Nie som platcom DPH". 
 
 
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu bez 
DPH. 
 
 
15. Vyhodnotenie ponúk 
Termín a miesto vyhodnotenia ponúk: 28.10.2022 čas: 10:00 hod. na adrese uvedenej 
v bode 12, v priestoroch realizátora prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je 
neverejné. Realizátor prieskumu trhu bude vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktoré splnili 
podmienky účasti a požiadavky realizátora prieskumu trhu na predmet zákazky. Úspešným 
uchádzačom bude vyhodnotený uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu 
(v EUR bez DPH). 

Realizátor prieskumu trhu do 7 dní oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi 
oznámi, že jeho ponuka sa prijíma. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali bude doručené oznámenie o neúspešnosti ponúk. 
 



16. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Platnosť ponúk do 31.10.2023 
 
17. Ďalšie informácie 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

Od úspešného uchádzača bude realizátor prieskumu trhu vyžadovať, aby úspešný uchádzač 
v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch 
(v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum 
narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné 
číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia a preložil čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ 
plniť. 

Realizátor prieskumu trhu si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu 
zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Dôvody 
na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
 nebude predložená ani jedna ponuka, 

 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 
na predkladanie ponúk, 

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu. 
 
Námietky nie je možné podať pri postupe podľa jednotnej príručky. 
 
 
Pohorelá, 18.10.2022 
 

Marta Baranová, v. r. 
           konateľ 

 
 
Prílohy výzvy: 

 príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky 

 príloha č. 2 Návrh kúpnej zmluvy 

 príloha č. 3 Čestné vyhlásenie 
 príloha č. 4 Technická špecifikácia 


