
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9,  811 03  B r a t i s l a v a 

F-032 – Prieskum podľa § 117 ZVO 

 

Prieskum trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o ver. obstarávaní v platnom znení 

(t. j. bez využitia elektronického kontraktačného systému) 

1. Zákazky bežne dostupné na trhu*: 

-  dodanie tovaru (okrem potravín),  alebo uskutočnenie stavebných prác, alebo 

poskytnutie služby, ktorých  predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 € bez DPH, 

-  dodanie tovaru, ktorými sú potraviny,  ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 

40 000 € bez DPH,  

2. Zákazky iné ako bežne dostupné na trhu**: 

-  dodanie tovaru (okrem potravín), alebo poskytnutie služby, ktorých  predpokladaná 

hodnota je nižšia ako 20 000 € bez DPH, 

- stavebné práce, ktorých  predpokladaná hodnota je nižšia ako 30 000 € bez DPH 

Predmet zákazky:  profesionálna  umývačka riadu, teleskopická, s dávkovačom umývacieho 

a oplachového prostriedku, s odpadovým čerpadlom  

Určený pre pracovisko : Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 

Spôsob vykonania prieskumu :  informácie z internetu, e-mailom, telefonicky 

(zaslanie výzvy poštou, e-mailom, informácie z internetu, katalógu, telefonicky a pod.) 

Dodávateľ 

 

Jednotková 

cena v € vrátane 

DPH 

Cena celkom v € 

bez DPH 

Cena celkom v € 

vrátane DPH 

Vybratý 

dodávateľ 

áno/nie 

RM-Gastro-JAZ, s.r.o. 

Rybárska 14, Nové 

Mesto nad Váhom 

3.991,44 

 

3326,20        3991,44 áno 

Gastrolux, s.r.o. 

Bytčická 72, Žilina 

 

2982,00 

 

2485,- 

       

       2982,00 

nie 

A-Z Gastro, sro. 

Tatranská 88,  Bratislava 

 

3,612.-  

 

3.010.-  

 

        3.612.-  

nie 

 

1. Dodávateľ bol vybratý na základe kritéria/í:                 

zaškolenie personálu, revízna správa umývačky, revízie 

 



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9,  811 03  B r a t i s l a v a 

F-032 – Prieskum podľa § 117 ZVO 

V prípade, že kritérium výberu nie je najnižšia cena, treba odôvodniť výber: zaškolenie 

personálu, revízna správa umývačky 

3. Konečná obstarávacia cena s DPH:    3.991,44  €.            

4. Príloha: ponuky, katalógy, stručný záznam v prípade telefonického alebo osobného 

prieskumu trhu 

5. Spôsob vzniku záväzku:  (objednávka, zmluva)      

Tento záznam je súčasne vyhlásením osoby vykonávajúcej prieskum o nestrannosti 

a správnosti uvedených informácií. 

V Bratislava dňa 30.6.2017                                                                     

 

  Ing. Milan Ferenčík  

           riaditeľ školy 

Poznámky: 

* § 2 ods. 5 písm. o) Bežná dostupnosť na trhu (definícia podľa zákona o verejnom 

obstarávaní) 

 (1) Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely zákona 

o verejnom obstarávaní také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré: 

 

a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre 

daný prípad jedinečných požiadaviek, 

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj 

dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň 

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre 

verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo 

uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 

(2) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa ods. 1 sú najmä 

tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových 

potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa. 

(3) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa ods. 1 sú najmä 

tovary a služby spotrebného charakteru. 

 

**  Žiadateľ/vedúci pracoviska/riešiteľ musí vedieť v prípade kontroly relevantne preukázať, 

že tovary, stavebné práce alebo služby skutočne nie sú bežne dostupnými na trhu. 

 


