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Názov prijímateľa:  FISH&AGRO farma, s.r.o 
Názov zákazky: Obstaranie technológie na chov rýb 
Predmet zákazky: Technológia na chov rýb 
Druh (tovary/práce/služby): tovary 
Názov projektu a kód NFP z ITMS2014+: Modernizácia rybníka NFP303020BBR7 
Zvolené kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena 
Spôsob vykonania prieskumu trhu1: Na základe písomného oslovenia dodávateľov 

a následného zaslania cenovej ponuky  
Výzva na predloženie ponúk zaslaná a 
zverejnená dňa: 

8.3.2021 

Osoba, ktorá vykonala prieskum trhu: Rudolf Barborík - konateľ 

Identifikovanie podkladov, na základe 

ktorých bol prieskum vykonaný2: 

 

a,b  

a) zoznam oslovených dodávateľov3: 

Názov osloveného 
dodávateľa Spôsob oslovenia 

Oprávnenie dodávať 
predmet zákazky 

(spôsob overenie, napr. 
www.orsr.sk 

 

Prijatá ponuka: 
áno/nie 

1.Niwa, s.r.o., 
Rozmarínová 27 
Bratislava 821 04 

Doporučenou poštovou 
zásielkou 

www.orsr.sk áno 

2.CarpZoom Slovakia 
s.r.o. 
Vlčany 814 
925 84, Vlčany 

Doporučenou poštovou 
zásielkou 

www.orsr.sk áno 

3. Vladimír Bosák - RYB. 
POTREBY 
M. M. Hodžu 903/18 
92701 Šaľa 

Doporučenou poštovou 
zásielkou 

www.zrsr.sk áno 

 
1 Uviesť aký: 
    a) na základe oslovenia dodávateľov a následného predloženia ponuky,   

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby,  
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn. telefonický prieskum nie je akceptovaný). 

2 Vybrať z voľby a), b), c) alebo d) podľa druhu oprávnenia.  
3 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia.  
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b) zoznam predložených ponúk od potenciálnych dodávateľov: 

Ponuka č. 1 

Názov dodávateľa: Niwa, s.r.o., 
Sídlo: Rozmarínová 27, 82104 Bratislava 
V zastúpení: Mgr. Martin Pospíšil 

IČO: 35 833 521 

Dátum predloženia: 23.3.2021 

Kontaktná osoba uchádzača: Mgr. Martin Pospíšil 

Doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu: 

a/ výpis z obchodného registra 
b/  živnostenské oprávnenie 
c/  iné oprávnenie /uviesť/ 

Ako splnil ostatné podmienky 
účasti: 

Uchádzač splnil všetkých 39  podmienok špecifikácie, ktoré 
boli súčasťou prílohy č. 1 k výzve. 

Subjekt je /nie je platca DPH: Je platca DPH 

Ponúknutá cena bez DPH: 103 147,00 

Návrh plnenia ostatných kritérií: Neboli zadané 

 

Ponuka č. 2 

Názov dodávateľa: CarpZoom Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Vlčany 814 925 84, Vlčany 

V zastúpení: Zoltán Csiffáry 

IČO: 36 538 418 

Dátum predloženia: 17.03.2021 

Kontaktná osoba uchádzača: Zoltán Csiffáry 

Doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu: 

a/ výpis z obchodného registra 
b/  živnostenské oprávnenie 
c/  iné oprávnenie /uviesť/ 

Ako splnil ostatné podmienky 
účasti: 

Uchádzač splnil všetkých 39  podmienok špecifikácie, ktoré 
boli súčasťou prílohy č. 1 k výzve. 

Subjekt je /nie je platca DPH: Je platca DPH 

Ponúknutá cena bez DPH: 100 019,73 

Návrh plnenia ostatných kritérií: Neboli zadané 

 

Ponuka č. 3 

Názov dodávateľa: Vladimír Bosák - RYB. POTREBY 

Sídlo: M. M. Hodžu 903/18 92701 Šaľa 

V zastúpení: Vladimír Bosák 

IČO: 34452869 

Dátum predloženia: 19.03.2021 
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Kontaktná osoba uchádzača: Vladimír Bosák 

Doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu: 

a/ výpis z obchodného registra 
b/  živnostenské oprávnenie 
c/  iné oprávnenie /uviesť/ 

Ako splnil ostatné podmienky 
účasti: 

Uchádzač splnil všetkých 39  podmienok špecifikácie, ktoré 
boli súčasťou prílohy č. 1 k výzve. 

Subjekt je /nie je platca DPH: Je platca DPH 

Ponúknutá cena bez DPH: 103 711,32 

Návrh plnenia ostatných kritérií: Neboli zadané 

 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení4: 

Identifikácia zdroja údaju 
Internetový link na 
tento zdroj (ak je to 

relevantné) 

Identifikovaná cena 
v EUR bez DPH Poznámka 

1. -    

2. -    

3. -    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

Prílohy5:      Výzvy na predkladanie cenovej ponuky 
Odoslanie výziev na predkladanie cenovej 
ponuky 
Cenové ponuky 

 

Úspešný dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: CarpZoom Slovakia s.r.o. 
Vlčany 814,  925 84, Vlčany 

Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača: 
(uviesť cenu s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca 
DPH, uvedie sa konečná cena) 

100 019,73 bez DPH 
20 003,95 DPH  
120 023,68 s DPH  

Typ a podmienky realizácie zmluvy (najmä lehota plnenia 
a miesto realizácie) 

Kúpna zmluva. Účinnosť 
zmluvy bude po podpise 
zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného 
príspevku. Miesto realizácie 
Beluša,  

 
4 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 
5 Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu ceny. 
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Meno funkcia a podpis osoby zodpovednej za 
vyhodnotenie ponúk:  

Rudolf Barborík – konateľ 
 
 
 
 
 

Miesto a dátum vyhodnotenia ponúk: 29.03.2021 

 

 

 


