
    
 

 

 

ZÁPIS  Z PRIESKUMU TRHU 

 

Predmet zákazky: „Jednovložkové mestské smetné koše“ 

 

 
Predmetom zákazky výroba  a dodanie Mestských oceľových jednovložkových košov určených do exteriéru 

(odolnosť voči poveternostným podmienkam) a na dennodennú manipuláciu podľa požiadavky v špecifikácii. 

   

Spôsob  vykonania prieskumu trhu: elektronicky 
 
Termín  vykonania prieskumu: oktober/november 2020 
 
 
Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená dňa 27.10.2020, v PROFILE verejného obstarávateľa na 
webovej stránke mesta Žiar nad Hronom. 
 
Na základe Výzvy boli ku dňu predkladania ponúk 3.11.2020 predložené dve ponuky 

P. č.  

 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

Dátum a čas predloženia 

CP: 

1. 

Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča (IČO: 

46186123, SK) 

Došlo: 03.11.2020 09:32, 
e-mailom 

2. 

Met-kov s.r.o , Priemyselná 430, 965 01 Ladomerská Vieska (IČO: 

48230774, SK) 

Došlo: 2.11.2020 10:42 
e-mailom 

 

 

Splnenie podmienok účasti 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

§ 32 ods. 1 písm. e)  a f) 
v nadväznosti na ods. 2 
písm. e) a f) zákona č. 
343/2016 Z. z zákona  

o verejnom obstarávaní 
 

1. 

Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča (IČO: 

46186123, SK) SPLNIL 
 

2. 

Met-kov s.r.o , Priemyselná 430, 965 01 Ladomerská Vieska (IČO: 

48230774, SK) 
SPLNIL 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie kritérií/ponúkaná cena uchádzačov: 

P.č. 
Obchodné meno 
 a sídlo uchádzača: 

Cena v € za jeden kus  

Poradie 
bez DPH s DPH 

1. 

Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 

01 Bytča (IČO: 46186123, SK) 
549 € 658,80 € 2. 

2. 

Met-kov s.r.o , Priemyselná 430, 965 01 

Ladomerská Vieska (IČO: 48230774, SK) 
345 € 414 € 1. 

 

 

Vybraný dodávateľ: Met-kov s.r.o , Priemyselná 430, 965 01 Ladomerská Vieska (IČO: 48230774, SK) 

splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol najnižšiu cenu, ktorá je 

primeraná predpokladanej hodnote zákazky.   

 
Zdôvodnenie výberu: Vybraný uchádzať splnil podmienky účasti, a zároveň predložil najnižšiu cenu. 
 
Lehota plnenia: do 15.12.2020 
 
Spôsob  vzniku záväzku : 

a) Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. 
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za poskytnutú dodávku  
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo 

úhrady hotovosťou. 
 

 

Mgr. Martina Klacek, referent VO         ........................................ 

                                           

Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ        ........................................ 
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