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Záznam z prieskumu trhu 
 
 

 
Záznam z prieskumu trhu pre zákazku súlade s §117 (zákazka s nízkou hodnotou) zákona č.343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov AD control, s.r.o. 

Poštová adresa Bottova 1522 

Mesto Detva 

PSČ 962 12 

IČO 46301038 

Kontaktná osoba  Ing. Martina Babicová 

tel. č.  +421 903 564643 

e. mail martina@euprojekty.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

https://adcontrol.sk/  

 
 

2. Názov zákazky a kód CPV 
 

„Inovácia  a modernizácia procesu  opráv vstrekovacích  systémov” 

Stanica na nastavovanie a testovanie vstrekovacích  systémov 

 
Hlavný slovník: 
38500000-0 - Kontrolné a testovacie prístroje  
60000000-8 Dopravné služby 
Doplnkový slovník: DA42-7 - Vrátane inštalácie 

 
 

3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 
 

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru - stanica na nastavovanie a testovanie vstrekovacích  
systémov, vrátane  dopravy,   inštalácie  a  montáže v rámci priestoru spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených 
cieľov projektu v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. 
 

Stanica na nastavovanie 

a testovanie vstrekovacích  

systémov  

 

Výška technológie  Max 2200 mm 

Rozmery technológie  neobmedzené 

Napájacie napätie 400 +- 20% 

Kmitočet 50/60Hz 

smer otáčanie motora  obojsmerne 

Automatický ohrev a chladenie  

skúšobnej kvapaliny  
ÁNO 

Typy skúšaných komponentov Vstrekovače CR, PD a čerpadlá  

Značky skúšaných komponentov BOSCH, Continental VDO, Denso, Delphi Catelpillar  

Znaky ovládania 
riadiaca jednotka vhodná  na ovládanie  všetkých typov  

https://adcontrol.sk/
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skúšaných  komponentov 

Meranie komponentov 

- v automatizovanom režime 
- v manuálnom režime 
- meranie odporu elektromagnetického a 

piezoelektrického ventilu 
- ukladanie nameraných hodnôt  do vlastnej 

databázy 

Kapacita  skúšobnej  kvapaliny  Min. 30 l 

Príslušenstvo k stanici Podľa  rozpočtu  (príloha č.2) 

 Softvér riadenia procesu 

obsahuje  

- databázu  náhradných  dielov 
- skúšobných predpisov 
- postupov  opráv a uťahovacích  momentov 
- prehľadné  znázornenie nameraných  hodnôt 

s farebným  označením pri prekročení tolerancie   

Softvér  musí  zabezpečiť  

- vytvorenie manuálneho  procesu  na ovládanie 
komponentov  

- špecifikácie pre rôzne typy skúšaných 
komponentov je možné  uložiť do pamäte 

- spustenie aj zastavenie procesu 
- sledovanie procesu v numerickej i grafickej forme 
- prípravu a tlač protokolu o vykonaných skúškach  
 

 

 

 
Ponuku predloží v súlade s priloženou technickou špecifikáciou - viď. Predmet obstarávania a Prílohy č. 1, 2. 

Obstarávateľ upozorňuje na skutočnosť, že uvedená špecifikácia slúži ako definícia štandardu technickej úrovne požadovanej 

obstarávateľom. Uchádzači ponúknu Tovar zo svojho sortimentu za predpokladu dodržania požadovaného technického štandardu. 

Ak sa technické špecifikácie odvolávajú na konkrétnu značku , typ alebo výrobcu platí odkaz – alebo ekvivalentný”.  

Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na fyzikálne, statické, konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky 

podľa zákonných predpisov a noriem, podľa ktorých sú tovary navrhnuté. Pripúšťa a akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, 

výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.  

 
4. Požadovaný termín a miesto dodania: 

Zákazka na dodanie tovaru. 
Miesto dodania: sídlo AD control, s.r.o., Bottova 1 522, 962  12 Detva 
V zmysle - Kúpna zmluva – návrh zmluvy je prílohou č. 3 výzvy. 

 
 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  
cena celkom bez DPH v Eur  

Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou. 

 

 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu (napr. formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď) 

Priameho oslovenia potenciálnych dodávateľov., Zverejnenie na webe - https://adcontrol.sk/inovativna-technologia-na-
testovanie-a-opravovanie-ppd-a-cr-systemov/  
 

https://adcontrol.sk/inovativna-technologia-na-testovanie-a-opravovanie-ppd-a-cr-systemov/
https://adcontrol.sk/inovativna-technologia-na-testovanie-a-opravovanie-ppd-a-cr-systemov/


3 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-30-000-eur-a-zakaziek-vyhlasenych-osobou-ktorej-verejny-
obstaravatel-poskytne-50-a-menej-financnych-prostriedkov-z-nfp-pre-tovary/?page=5  zo dňa 20.08.2020 

 
 

7. Zoznam oslovených a vyhodnocovaných potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytov
ateľ/zhotoviteľ: 

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

Dátum 
oslovenia 

Dátum, čas 
a spôsob 
predloženia 
ponuky 

Splnenie 
podmienok účasti  

Cena bez 
DPH 

 
 
 
Určené 
poradie 

Poznámka 

1.  

DATACAR, spol. 
s r.o. 
Piešť II. 129 
962 12 Detva 
IČO: 36650811 

20.08.2020 
mailom 

Poštou dňa 
08.10.2020 
 

Áno 
OR SR  Banská 
Bystrica, vložka: 
11839/S 
Nemá uložený 
zákaz činnosti - 
§32 ods. 1, písm. f) 
 

89 512,00 1. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . 
Obsah ponuky 
Príloha č. 2: 
Vyplnený 
a podpísaný 
rozpočet ponuky 
Príloha č. 3:  
Návrh Kúpnej 
zmluvy 
Podmienky účasti 
– predložil ORSR,  
ČV zákaz činnosti 
Kompletná ponuka 

2. 

AGROTECHNIKA, 
s.r.o. 
Dobronivská cesta 6 
960 01 Zvolen 
IČO: 48245411 

20.08.2020 
mailom 

Poštou dňa 
09.10.2020 

Áno 
OR SR  Banská 
Bystrica, vložka: 
34891/S 
Nemá uložený 
zákaz činnosti - 
§32 ods. 1, písm. f) 
 

90 106,00 3. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . 
Obsah ponuky 
Príloha č. 2: 
Vyplnený 
a podpísaný 
rozpočet ponuky 
Príloha č. 3:  
Návrh Kúpnej 
zmluvy 
Podmienky účasti 
– predložil ORSR,  
ČV zákaz činnosti 
Kompletná ponuka 

3. 

AGROPARTNER, 
s.r.o. 
Detva 3179 
962 12 Detva 
IČO: 46163409 

20.08.2020 
mailom 

Poštou dňa 
13.10.2020 

Áno 
OR SR  Banská 
Bystrica, vložka: 
20159/S 
Nemá uložený 
zákaz činnosti - 
§32 ods. 1, písm. f) 
 

90 100,00 2. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . 
Obsah ponuky 
Príloha č. 2: 
Vyplnený 
a podpísaný 
rozpočet ponuky 
Príloha č. 3:  
Návrh Kúpnej 
zmluvy 
Podmienky účasti 
– predložil ORSR,  
ČV zákaz činnosti 
Kompletná ponuka 

 
 

8. Pomocná tabuľka - nerelevantná, jediné kritérium bola cena za predmet zákazky v Eur s DPH 

P
o

ra
d

ie
 

Dodávateľ/poskytovateľ/
zhotoviteľ: 

Kritérium č. 1 
Kritérium č. 2 Celkový 

počet 
bodov 

Plnenie kritéria 
Počet 
bodov 

Plnenie kritéria 
Počet 
bodov 

 

1.  - - - - - - 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-30-000-eur-a-zakaziek-vyhlasenych-osobou-ktorej-verejny-obstaravatel-poskytne-50-a-menej-financnych-prostriedkov-z-nfp-pre-tovary/?page=5
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-30-000-eur-a-zakaziek-vyhlasenych-osobou-ktorej-verejny-obstaravatel-poskytne-50-a-menej-financnych-prostriedkov-z-nfp-pre-tovary/?page=5
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2. - - - - - - 

3. - - - - - - 

 
 
Dňa 15.10.2020 po otvorení ponúk, boli skontrolované ponuky po stránke plnenia na predmet zákazky, ponuky boli 
prekontrolované v súlade so zadanou technickou špecifikáciou. Ponuky boli skontrolované z hľadiska plnenia podmienok účasti. 
 
Už pri samotnom oslovení vyššie uvedených spoločností boli skontrolované ich oprávnenia na dodávku tovarov v rozsahu 
predmetu zákazky. Túto skutočnosť sme overili cez www.orsr.sk a uchádzači ako súčasť ponuky mohli predložiť tento doklad vo 
forme fotokópie z verejne dostupných registrov. Všetci traja uchádzači predložili výpis z OR SR v originálnom vyhotovení.  
 
Všetci uchádzači predložili Čestné vyhlásenie v súlade s § 32 ods. 1 písm. f), že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní.  
 
Zároveň pre istotu bol skontrolovaný zákaz činnosti pre subjekty, táto skutočnosť bola overená cez www.uvo.sk, register osôb so 
zákazom. Žiaden z uchádzačov nemá uložený zákaz činnosti. 
 
Verejný obstarávateľ dňa 19.10.2020  uznal všetky ponuky za kompletné. 
 
Následne verejný obstarávateľ na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola cena v Eur bez DPH posudzoval 3 
kompletné ponuky. 
 
 
 
 
10. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: 

DATACAR, spol. s r.o. 
Piešť II. 129 
962 12 Detva 
IČO: 36650811 

 
12. Konečná zmluvná cena EUR bez DPH  

89 512,00 Eur    

(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť uchádzač/subjekt 
upozorní). 
 

 

13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka   Zmluva   Iné:........................................ 

 

 

14. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky) 

- 

 

 

15. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 

Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

16.  Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním 

prieskumu trhu* 
Ing. Martina Babicová   

Osoba zodpovedná za 

vykonanie prieskumu trhu* 
Anna Dančová   

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.sk/
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*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 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom 

ich doručenia 

  Doklady o oprávnení podnikať   Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
 
 
 
Dátum a miesto:  
Detva, 19.10.2020           Ing. Martina Babicová  zodpovedná osoba za prieskum 


