
 
 
 

Záznam z prieskumu trhu 
 
  
Záznam z prieskumu trhu pre:  

 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obchodné meno / Názov MEDAS, s.r.o. 

Poštová adresa Sadová 12 

Mesto Spišská Nová Ves 

PSČ 052 01 

IČO 36 570 451 

Kontaktná osoba  Ing. Pavel Blaščák, konateľ 

E - mail info@medas.sk 

 
2. Názov zákazky: „Inteligentné inovácie v spoločnosti MEDAS, s.r.o._2“ 
 
 
3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 
 
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: „Inteligentné inovácie v spoločnosti MEDAS, s.r.o._2“ je 

dodanie výrobnej linky na sušienky – 1 ks v rámci projektu financovaného z Operačný program: Integrovaná 

infraštruktúra. 

 
4. Požadovaný termín a miesto dodania 
 
MEDAS, s.r.o., Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves, Košický kraj.  

Lehota dodania je do 18 mesiacov odo dňa doručenia záväznej objednávky po nadobudnutí platnosti a účinnosti 
zmluvy. Zmluva bude uzavretá s odkladnou podmienkou, že dôjde ku akceptácii výsledkov verejného obstarávania 
RO/SO. 
 
1. Spoločný slovník obstarávania 
 
42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov 
 
6. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. 
miesta podnikania, IČO (ak 

relevantné) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia 

Poznámka 

1.  INTERO Žamberk, s.r.o.,  
Orlická kasárna 737, 564 01 
Žamberk, ČR 
IČO: 62 064 533 

dostal@intero.cz e-mail, 11.05.2022 
 

 

2. GS milk, spol. s r.o., 
Sokolohradská 629, 583 01 Chotěboř, 
ČR 
IČO: 02 952 955 

vobornik@gsmilk.cz e-mail, 11.05.2022  

3. Czech Brewmasters s.r.o., 
K Sibřině 198, 190 16 Praha 9 – 
Koloděje, ČR 
IČO: 26 514711 

jiri.karlik@czechbrewmas
ters.com 
 

e-mail, 11.05.2022  

 
 

 
Zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 iné: zákazka z výnimky 



 
 
 

7. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

 
 
 
 
8. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: 
INTERO Žamberk, s.r.o., Orlická kasárna 737, 564 01 Žamberk, ČR 
 
9. Zdôvodnenie výberu: 

  Najnižšia cena bez DPH 
  Najnižšia cena s DPH 
  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

 
10. Konečná zmluvná cena: 

(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť 
uchádzač/subjekt upozorní). 
825 000,00€ bez DPH 
 
11. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné: ............................................... 

 
 
12. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky) 
 
Doprava predmetu prieskumu na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ. Vyloženie, inštalácia a zaškolenie predmetu 
prieskumu na mieste dodania. Likvidáciu obalových materiálov a odpadov. 
 
13. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 
Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať služby1 v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=102579&typ=UPLNY 
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-
490.html 
 

                                                           
1Nehodiace prečiarknite 

P
Č 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

a) obchodné meno 
b) adresa sídla, resp. miesta 
podnikania 
c) IČO (ak je to relevantné) 

Splnenie 
podmienok 

účasti 

Cena spolu 
bez DPH 

(EUR) 

DPH 
20% 

(EUR) 

Celková 
cena 
spolu 
s DPH 
(EUR) 

Dátum a 
čas 

predloženia 
ponuky 

Poradie 

1. 

a) 
INTERO Žamberk, s.r.o. 

Áno 825 000,00   
26.05.2022 

13:36 hod. 
1. b) Orlická kasárna 737, 564 01 

Žamberk, ČR 
c) IČO: 62 064 533 

2. 

a) 
GS milk, spol. s r.o. 

Áno 832 500,00   
26.05.2022 

12:56 hod. 
2. b) Sokolohradská 629, 583 01 

Chotěboř, ČR 
c) IČO: 02 952 955 

3. 

a) 

b) 

c) 

Czech Brewmasters s.r.o. 
 
K Sibřině 198, 190 16 Praha 9 – 
Koloděje, ČR 
 
IČO: 26 514711 

Áno 868 000,00   
25.05.2022 

9:42 hod. 
3. 



 
 
 

14. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  
 
SVT,s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves, 22.06.2022 

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená 
vykonaním prieskumu 
trhu* 

Ing. Lucia Balogová  22.06.2022 

Osoba zodpovedná za 
vykonanie prieskumu 
trhu* 

Ing. Lucia Balogová  22.06.2022 

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym 
dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Doklad o zverejnení výzvy na stránke Prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
 
Dátum a miesto: Spišská Nová Ves, 22.06.2022       .......................................................           
                                       zodpovedná osoba za prieskum 
 


