
Cable Connect s.r.o. 

V. Tvrdého 17, 010 01 žilina 
IČO: 44703929  

_____________________________________________________ 

 
Záznam z prieskumu trhu 

 
 

1. Názov prijímateľa:    Cable Connect s.r.o. 

2. Názov zákazky:   „Zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti Cable  

     Connect s.r.o.“ 

 

3. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodávka tovarov strihací a odizolovací  

poloautomat a plnoautomatické krimpovacie zariadenie 

zodpovedajúce  požadovaným technickým parametrom a príslušnej 

výbave, ktoré sú uvedené v špecifikácii/cenovej ponuke (príloha č. 3  

výzvy) 

4. Druh zákazky:  tovary , prieskum trhu je rozdelený na 2 časti 

Časť 1 tvorí 1 ks strihací a odizolovaci poloautomat 

Časť 2 tvoria  2 ks plnoautomatické krimpovacie zariadenie 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 655 933,33 EUR bez DPH 

Časť 1: 53 000,00 EUR bez DPH 

Časť 2: 602 933,33 EUR bez DPH 

 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH 

 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu: na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného  

              predloženia ponúk  

      8.    Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena v mene EUR bez DPH. 

 

      9.   Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum  vykonaný: 

 

 a) zoznam oslovených dodávateľov emailom dňa 17.04.2019: 

 ORAVA retail 1, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava 

 MARLET spol. s r.o., Bernolákova 1, 028 01 Trstená 

 EASTERN ELEKTRONICS SK s.r.o., Jasenovská 104, 029 57 Oravská Lesná 

 

b) zoznam predložených ponúk (lehota na predloženie ponúk 02.05.2019 do 10:00 hod. 

pre obe časti) 

 

  

Názov, sídlo 

uchádzača 

Dátum a spôsob 

preloženia 

ponuky 

Návrh na plnenie 

na kritérií pre 

časť 1 

Návrh na plnenie 

na kritérií pre 

časť 2 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok účasti 

ORAVA retail 1, 

a.s., Závodná 459, 

30.04.2019 

Poštou 

49 000,00 589 800,00 Splnil 



027 43 Nižná nad 

Oravou 

EASTERN 

ELECTRONICS 

SK s.r.o., 

jasenovská 1044, 

029 57 Oravská 

Lesná 

30.04.2019 

mailom 

53 000,00  599 000,00 Splnil 

MARLET spol. 

s r.o., 

Bernolákova 1, 

028 01 Trstená 

30.04.2019 

Mailom 

57 000,00 620 000,00 splnil 

 

Prijímateľ preveril podmienky účasti v zmysle bodu 6 výzvy a konštatuje, že uchádzači , ktorí 

predložili ponuku ich spĺňajú – tj. sú oprávnení dodávať tovar v rozsahu , ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky (prijímateľ si overil danú skutočnosť na stránke https://rpo.statistics.sk/rpo/ , nakoľko pre 

technickú závadu nebolo možné dané dokumenty stiahnuť aj v elektronickej podobe, spraví tak 

prijímateľ hneď v nasledujúci pracovný deň po odstránený technickej závady). Prijímateľ taktiež 

preveril náležitosti ponuky v zmysle bodu 7 výzvy a konštatuje, že uchádzači predložili ponuky, 

ktorých obsah zodpovedá požiadavkám uvedeným v bode 7 výzvy. 

 

10. Zoznam vylúčených  uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 

      Žiaden uchádzač nebol vylúčený 

 

11. Identifikácia úspešného uchádzača: 

      Pre časť 1: ORAVA retail, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava 

                          Cena bez DPH: 49 000,00 bez DPH 

                          Cena s DPH: 58 800,00 s DPH 

      Pre časť 2: ORAVA retail, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava 

                          Cena bez DPH: 589 800,00 bez DPH 

                          Cena s DPH: 707 760,00 s DPH  

 

12. Spôsob vzniku záväzku: kúpna zmluva 

      Miesto dodania pre obe časti: Nižná 

      Dĺžka trvania zákazky pre časť 1: 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

      Dĺžka trvania zákazky pre časť 2: 17 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 

V Bratislave, dňa 10.05.2019  

 

 

        

 

          ______________________________________________ 

        Alojz Ťapajna  konateľ 

              zastúpený na základe plnej moci 

                     JUDr. Eva Senáriková  

   konateľ spoločnosti LEGAL TENDER s.r.o. 

 

https://rpo.statistics.sk/rpo/

