
 

+Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu  

 

Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  POMÁHAJ A CHRÁŇ, o.z. r.s.p. 

2. Predmet zákazky:                 Humenské labky (karanténna stanica) – poskytovanie  

       veterinárnej starostlivosti 

3. Druh zákazky      služby 

4. Kód CPV:     85200000-1 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                          v zmysle dohody o investičnej pomoci 22 500,- EUR bez  

       DPH, t. j. 27 000,- EUR s DPH1  

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná  

       zložka; ITMS č.: 312031AIM6 

7. Operačný program:    OP Ľudské zdroje 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu2:   na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného  

       predloženia cien/ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk3:  najnižšia cena s DPH 

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob overenia oprávnenosti dodávať 

predmet zákazky5 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

MVDr. Jozef 

Mančík 

01. 07. 

2022 
email áno 

Evidovaný v registri veterinárnych lekárov vedenom 

Komorou veterinárnych lekárov SR – číslo 

osvedčenia 0196 

 
https://kvlsr.sk/#/veterinari     

 

Vedený v zoznamy poverených veterinárnych lekárov 

na vydávanie pasov spoločenských zvierat 

 
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/povereni.pdf  

Nie Register osôb 

so zákazom 

vedený ÚVO 

áno 

MVDr. 

Miroslav 

Baran 

01. 07. 
2022 

email áno 

Evidovaný v registri veterinárnych lekárov vedenom 

Komorou veterinárnych lekárov SR – číslo 

osvedčenia 0189 

Nie  Register osôb 

so zákazom 

vedený ÚVO 

áno 

 
1 Nie je potrebné v osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu zákazky. 
2 Uviesť aký:  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou 

hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.). 
3 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, 

ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na 

zakazkycko@vlada.gov.sk) 
5 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade 

zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti. 

https://kvlsr.sk/#/veterinari
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/povereni.pdf


 
 

https://kvlsr.sk/#/veterinari     

 

Vedený v zoznamy poverených veterinárnych lekárov 
na vydávanie pasov spoločenských zvierat 

 

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/povereni.pdf   

MVDr. Lenka 

Lisa 

01. 07. 

2022 
email áno 

Evidovaný v registri veterinárnych lekárov vedenom 

Komorou veterinárnych lekárov SR – číslo 
osvedčenia 1485 

 

https://kvlsr.sk/#/veterinari     

 

Vedený v zoznamy poverených veterinárnych lekárov 
na vydávanie pasov spoločenských zvierat 

 

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/povereni.pdf  

Nie Register osôb 

so zákazom 
vedený ÚVO 

áno 

b) zoznam predložených ponúk6: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria7 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok8 

Poznámka 

MVDr. Jozef Mančík 08.07.2022, 17:05 529,20 EUR s DPH 

Je oprávnený dodávať 

predmetnú službu, je 
vedený v zozname 

poverených veterinárnych 

lekárov na vydávanie 

pasov spoločenských 

zvierat, nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

Riadne predložený 

návrh na plnenie 
kritérií aj návrh 

zmluvy. 

MVDr. Miroslav Baran 06.07.2022, 22:07 558,60 EUR s DPH 

Je oprávnený dodávať 

predmetnú službu, je 
vedený v zozname 

poverených veterinárnych 

lekárov na vydávanie 

pasov spoločenských 

zvierat, nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

Riadne predložený 

návrh na plnenie 
kritérií aj návrh 

zmluvy. 

MVDr. Lenka Lisa 06.07.2022, 12:63 368,90 s DPH 

Je oprávnený dodávať 

predmetnú službu, je 

vedený v zozname 

poverených 

veterinárnych lekárov na 

vydávanie pasov 

spoločenských zvierat, 

nemá uložený zákaz 

účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

Riadne predložený 

návrh na plnenie 

kritérií aj návrh 

zmluvy. 

 

V rámci návrh na 

plnenie nevyplnený 

údaj platca/neplatca 

DPH. 

 

Overením zistené, že 

je platca DPH. 

 

https://ec.europa.eu/t

axation_customs/vies

/viesquer.do?ms=SK

&iso=SK&vat=1077

177772  

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení9: 

 
6 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
7 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
8 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 

požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
9 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 

https://kvlsr.sk/#/veterinari
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/povereni.pdf
https://kvlsr.sk/#/veterinari
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/povereni.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/viesquer.do?ms=SK&iso=SK&vat=1077177772
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/viesquer.do?ms=SK&iso=SK&vat=1077177772
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/viesquer.do?ms=SK&iso=SK&vat=1077177772
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/viesquer.do?ms=SK&iso=SK&vat=1077177772
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/viesquer.do?ms=SK&iso=SK&vat=1077177772


 

Identifikácia zdroja 

údaju 

Odkaz na internetovú 

stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

- - - - 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

• Neboli predložené žiadne žiadosti o vysvetlenie ani zo strany uchádzačov ani zo strany 

obstarávateľa. 

• Oznámenie o výsledku bude zaslané všetkých uchádzačom a zverejnené na webovom sídle 

obstaravateľa. 

• Výzva na predkladanie ponúk bola zaslaná uchádzačom na ich kontakty zverejnené 

prostredníctvom webových sídel, nakoľko emailová platforma gmail.com neumožňuje 

vyžiadavanie potvrdení o doručení/prečítaní pošty. Všetci oslovení predložili cenovú ponuku. 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny z uchádzačov nebol vylúčený 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:    MVDr. Lenka Lisa 

12. Cena úspešného uchádzača10 :     368,90 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku11:     zmluva 

14. Podmienky realizácie zmluvy12:                                         18 mesiacov v sídle dodávateľa  

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Tomáš Kizak 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Humenné, 12. 07. 2022 

17. Prílohy13:  

• Výzva na zaslanie ponúk pre potenciálneho dodávateľa č. 1  

• Výzva na zaslanie ponúk pre potenciálneho dodávateľa č. 2  

• Výzva na zaslanie ponúk pre potenciálneho dodávateľa č. 3  

• Cenová ponuka č. 1 

• Cenová ponuka č. 2 

• Cenová ponuka č. 3 

• Printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO č. 1 

• Printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO č. 2 

• Printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO č. 3 

• Oznámenie o výsledku zákazky uchádzačovi č. 1  

• Oznámenie o výsledku zákazky uchádzačovi č. 2 

• Oznámenie o výsledku zákazky uchádzačovi č. 3 

Tomáš Kizak 

 
10 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
11 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
12 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
13 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 

ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 
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