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Záznam z prieskum trhu 

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

2. Názov zákazky:                           Dodávka inovatívnej technológie 

3. Predmet zákazky:   Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie. 
 Predmet zákazky sa člení na 2 časti a to : 

Časť 1. predmetu zákazky - CNC  laserový rezací systém 
 Časť 2. predmetu zákazky - CNC celok na obojstranné odihlenie a zaoblenie hrán výpalkov po 

laserovom a plazmovom rezaní 

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

5. Kód CPV:    42 61 00 00 – 5 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 584.620,00 Euro bez DPH 

Časť 1. predmetu zákazky – 305.000,00 Euro bez DPH 
Časť 2. predmetu zákazky – 273.400,00 Euro bez DPH 

 
7. Názov projektu a kód ITMS2014+: Inovácia výrobného procesu ORGECO spol. s r. o., 313012AQI6 

8. Operačný program:   Integrovaná infraštruktúra 

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 hodnotenú časť predmetu 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) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

AMZ Slovakia, s.r.o. 
Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica 
IČO-44518391 

26.5.2022 email áno nie 

Bystronic Czech Republik s.r.o. 
Škorárenská 12, 617 00 Brno 
IČO-27726193 

26.5.2022 email áno áno 

MicroStep, spol. s r.o. 
Vajnorská 158, 831 04 Bratislava 
IČO-00603015 

26.5.2022 email áno áno 

MT-MONT s.r.o.  
Kosodrevinová 19, 821 07 Bratislava 
IČO-46241370 

26.5.2022 email 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. 
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b) zoznam predložených ponúk5: 

Časť 1. predmetu zákazky - CNC  laserový rezací systém 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 
ponuku 

Dátum a čas predloženia                    
/ vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 

Pozná
mka 

Bystronic Czech Republik s.r.o. 
Škorárenská 12, 617 00 Brno 
IČO-27726193 

21.6.2022 o 9:50 hod. 
/ 

27.6.2022 o 11:00 hod.  

459.800,00 
Euro bez DPH Splnil *  

MicroStep, spol. s r.o. 
Vajnorská 158, 831 04 Bratislava 
IČO-00603015 

20.6.2022 o 9:42 hod. 
/ 

27.6.2022 o 11:00 hod. 

305.000,00 
Euro bez DPH 

Splnil *  

LVD S3, a.s. 
Priemyselná 1946/1, 982 01 Tornaľa 
IČO-36868281 

21.6.2022 o 9:56 hod. 
/ 

27.6.2022 o 11:00 hod. 

478.600,00 
Euro bez DPH 

Splnil *  

Časť 2. predmetu zákazky - CNC celok na obojstranné odihlenie a zaoblenie hrán výpalkov po 
laserovom a plazmovom rezaní 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 
ponuku 

Dátum a čas predloženia   
/ 

 vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria8 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok9 

Pozná
mka 

MicroStep, spol. s r.o. 
Vajnorská 158, 831 04 Bratislava 
IČO-00603015 

20.6.2022 o 9:42 hod. 
/ 

27.6.2022 o 11:00 hod. 

279.620,00 
Euro bez DPH Splnil *  

MT-MONT s.r.o.  
Kosodrevinová 19, 821 07 Bratislava 
IČO-46241370 

21.6.2022 o 9:59 hod. 
/ 

27.6.2022 o 11:00 hod. 

273.400,00 
Euro bez DPH 

Splnil *  

Vyfiko s.r.o. 
Vysoká 35, 277 24 Vysoká 
IČO-25475321 

20.6.2022 o 12:45 hod. 
/ 

27.6.2022 o 11:00 hod. 

303.535,00 
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/plnení10: 

Identifikácia zdroja údaju 
Odkaz na webovú stránku  

(ak relevantné) 
Identifikovaná 

suma/hodnota kritéria Poznámka 

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

                                                      
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).  
8Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
9Uviesť 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).  
10 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.). 
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12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny  

13. Identifikácia úspešného uchádzača:     
Pre časť 1. predmetu zákazky - CNC  laserový rezací systém –  
MicroStep, spol. s r.o., Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, IČO-00603015 
Pre časť 2. predmetu zákazky -  CNC celok na obojstranné odihlenie a zaoblenie hrán výpalkov po 
laserovom a plazmovom rezaní 
MT-MONT s.r.o., Kosodrevinová 19, 821 07 Bratislava, IČO-46241370 
 

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:  
Pre časť 1. predmetu zákazky - CNC  laserový rezací systém 
Cena v Euro s DPH – 366.000,00 Euro                         
Pre časť 2. predmetu zákazky - CNC celok na obojstranné odihlenie a zaoblenie hrán výpalkov 
po laserovom a plazmovom rezaní 
Cena v Euro s DPH – 328.080,00 Euro       
                    

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:      
Pre časť 1. predmetu zákazky - CNC  laserový rezací systém 
Cena v Euro bez DPH - 305.000,00 Euro                    
Pre časť 2. predmetu zákazky - CNC celok na obojstranné odihlenie a zaoblenie hrán výpalkov 
po laserovom a plazmovom rezaní 
Cena v Euro bez DPH – 273.400,00 Euro 
 

16. Spôsob vzniku záväzku11: kúpna zmluva 

17. Podmienky realizácie zmluvy12:     
Pre časť 1. predmetu zákazky - CNC  laserový rezací systém 
Lehota dodania  180 kalendárnych dní a miesto dodania - výrobný areál ORGECO spol. s r.o., 
Bešenovská cesta 7, Nové Zámky. 
Pre časť 2. predmetu zákazky - CNC dvojstanicovérobotizované zváracie pracovisko 
Lehota dodania  180 kalendárnych dní a miesto dodania - výrobný areál ORGECO spol. s r.o., 
Bešenovská cesta 7, Nové Zámky. 
 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Nové Zámky, 27.6.2022 

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

20. Prílohy13:  
a) Vyzývacie emaily – 4 x 
b) Predkladacie email – 5 x 
c) Výpisy z obchodného registra zo dňa 16.8..2021 – 4 x 
d) Výpisy z obchodného registra zo dňa 13.9.2021 – 5 x  

                                                      
11 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
12 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
13 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


