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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa: ORGECO spol. s r.o., Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky, IČO-31433090 

2. Názov zákazky:  Svietidlá 

3. Predmet zákazky:  Predmetom zákazky je dodávka svietidiel.  

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

5. Kód CPV:    31520000-7 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 16.836,70 Euro bez DPH 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+: Zníženie energetickej náročnosti ORGECO spol. s r. o., 310041BCA4 

8. Operačný program:   Kvalita životného prostredia 

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného  
      predloženia cien alebo ponúk 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena za celý predmet zákazky v Euro 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) 
AMI spol. s r.o. 
Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky 
IČO-31433618 

1.8.2022 email áno  

Colmark, s.e.o. 
Námestie Mateja Korvína 7917/2, 811 07 Bratislava 
IČO-47992077 

1.8.2022 email áno  

HAGARD: HAL, spol. s r.o. 
Pražská 9, 949 11 Nitra 
IČO-50111990 

1.8.2022 email áno  

HELIOS LIGHTING, spol. s r.o. 
Viničná 2, 940 01 Nové Zámky 
IČO-31385249 

1.8.2022 email áno  

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku 
Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 

Pozná
mka 

AMI spol. s r.o. 
Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky 
IČO-31433618 

16.8.2022 o 10:25 hod. 
/ 

31.8.2022 

21.134,31 
Euro bez DPH 

Splnil *  

                                                      
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. 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
7Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 
na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  



2 

HAGARD: HAL, spol. s r.o. 
Pražská 9, 949 11 Nitra 
IČO-50111990 

17.8.2022 o 9:17 hod. 
/ 

31.8.2022 

20.498,92 
Euro bez DPH 

Splnil *  

HELIOS LIGHTING, spol. s r.o. 
Viničná 2, 940 01 Nové Zámky 
IČO-31385249 

16.8.2022 o 14:50 hod. 
/ 

31.8.2022 

16.836,70 
Euro bez DPH 

Splnil *  

* pri kontrole bol vykonaný náhľad do obchodných registrov na preukázanie oprávnenia dodávať tovar 
o čom sú v prílohe uvedené výpisy registrov a print screen, okrem toho bola pri každej ponuke a každej časti 
predmetu zákazky vykonaná kontrola splnenia opisu predmetu zákazky a na základe toho bolo  realizované 
prehlásenie o splnení podmienok účasti a podmienok opisu predmetu zákazky.  
Vyhlasovateľ vykonal náhľad do obchodných registrov a následne ich oslovil na predloženie ponuky. 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 
Identifikácia zdroja 

údaju 
Odkaz na webovú stránku  

(ak relevantné) 
Identifikovaná 

suma/hodnota kritéria Poznámka 

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny  

13. Identifikácia úspešného uchádzača:  
HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 01 Nové Zámky, IČO-31385249  
  

14. Cena víťaznej ponuky s DPH: 20.204,04 Euro bez DPH 

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH: 16.836,70  Euro bez DPH       

16. Spôsob vzniku záväzku9: kúpna zmluva 

17. Podmienky realizácie zmluvy10: Lehota dodania 180  a miesto dodania - ORGECO spol. s r.o., 
Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky. 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Nové Zámky, 31.8.2022 

19. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: František Bárta, technický riaditeľ,....................... 

20. Prílohy11:  
a) Vyzývacie emaily – 4 x 
b) Predkladacie email + predkladaný obal – 3 x 
c) Výpisy z obchodného registra zo dňa 1.8.2022 – 4 x 
d) Výpisy z obchodného registra zo dňa 31.8.2022 – 3 x  

                                                      
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný 
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 50 000 EUR.). 
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
10 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


