
MATERSKÁ ŠKOLA, S. H. VAJANSKÉHO 5, MICHALOVCE. IČO 355 421 28

ZÁZNAM

O VYKONANÍ PRIESKUMU TRHU
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opis predmetu zákazky: - zhotovenie prác/dodanie tovaru/poskytnutie služieb

UNIVERZÁLNY ROBOT RM 22 s nasledovnými parametrami:
• Objem kotlíka: 24 I.
• Regulácia: 3 rýchlosti.
• Mechanický časovač.
• Zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou.
• Výstup na prídavné zariadenie.
• Základné príslušenstvo: hák, metla, miešač.

Predpokladaná hodnota: 1 420,00 € bez DPH Predpokladané množstvo: 1 ks

Dátum vykonania prieskumu trhu: 10.11.2015 

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

❖  osobne,
♦ > cenová ponuka z internetu,
❖  telefonicky,
❖  elektronickou poštou,
❖  prostredníctvom propagačných materiálov alebo cenníkov /viď príloha/,
❖  prostredníctvom formulára verejného obstarávateľa /viď príloha/,
❖  prostredníctvom ponukových listov,
❖  predložením cenovej ponuky na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Zoznam dodávateľov:

Dodávateľ Jednotková cena 
bez DPH v Eur Parametre

1. GASTROLUX s.r.o., Bytčická 72, 
010 01 Žilina, 36413186 1 463,00

rozm er: 560 x 570 x 910 v, 
napätie: 230 V, príkon elektro: 
0,565 kW ,objem  nádoby: 24 1 
voliteľné rýchlosti: 3, total stop 
bezpečnostné m ikrospínače, 
odoberateľná nerezová nádoba, 
planétové uloženie nástavcov,
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nerezový kryt pracovného 
priestoru, základné 
príslušenstvo: m etla, hák, hnetač

2.
PMN -  Výroba nerezového 

zariadenia s.r.o., Novgorodská 
7, 100 10 Praha 7, 24721042

2 108,63

3 voliteľné rýchlosti, planétovej 
uloženie nástavcov, dokonalé 
prem iešanie obsahu nádoby bez 
jej rotácie, odním ateľná nerezová 
nádoba, total stop, ľahko 
vym eniteľné nástroje, 
bezpečnostné m ikrospínače, 
nerezový kryt pracovného 
priestoru, m ožnosť dokúpenia 
m lynčeka na m äso, krájača 
zeleniny kotlíka 10 1 redukciou, 
objem  nádoby: 22 litrov, 
odním ateľná nádoba, planetárny 
uloženie nadstavcov, tlačidlo 
total stop, nerezový kryt 
pracovného priestoru, základné 
príslušenstvo: kotlík, metla, hák, 
m iešač, príkon: 0,555 kW  / 230 
V, rozm ery: 560x570x910 m m  (š 
xhxv)

3.
EUROGASTROP s.r.o.,

Bardejovská č. 15, 080 06 
Prešov, 44137761

1 415,00

Rozm er: 570x557x910 mm 
(šxhxv), Príkon elektro:
0. 6kW /400 V. O bjem  kotlíka: 24
1. Regulácia: 3 rýchlosti. 
M echanický časovač. Zdvíhanie 
kotlíka: m echanické, pákou. 
Bezpečnostné m ikrospínače, 
prevod pom ocou ozubených 
kolies. V ýstup na prídavné 
zariadenie. Základné 
príslušenstvo: hák, metla, 
m iešač.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- najnižšia cena vrátane DPH v Eur 

Vybraný dodávateľ:

EUROGASTROP s.r.o., Bardejovská č. 15, 080 06 Prešov, 44137761 

Spôsob vzniku záväzku:

- objednávka, faktúra
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V Michalovciach, 10.11.2015

Prieskum trhu vykonal: Ing. Slavomíra Stašková, ekonóm MŠ

Podpis osoby 
vykonávajúcej prieskum

S prieskumom trhu a výberom súhlasí: Anna Veľková, riaditeľka MŠ r
M aterská  ško la  

M ich alovce  
S. H .V ajan skéh o  5

/

riaditeľka MŠ

Prílohy:

- cenové ponuky dodávateľov.
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