
 

 

Záznam z prieskumu trhu  
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Liptovské múzeum 

2. Predmet zákazky: Občerstvenie na 2-dňovom kultúrnom podujatí „Víkend lesných železníc“ 

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce):  služby 

4. Kód CPV: 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           1695,00 EUR bez DPH 

6. Názov projektu a číslo: „Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu a spájame súčasnosť 

lesných železníc na slovensko-moravskom pohraničí", SK/FMP/11b/07/008 

7. Operačný program:   Interreg SK – CZ, Fond malých projektov 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: na základe oslovenie dodávateľov a následného 

predloženia cenových ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšia cena s DPH 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslove

nia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky4 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

YELL Cuisine, 

s.r.o., Bystrická 

Cesta 5647/55C, 

034 01 

Ružomberok 

24.06.

2022 

elektronicko

u poštou (e-

mailom) 

áno 

 

overenie v 

OR nie 

overenie v 

registri 

UVO nie 

LPJ – Gastro, 

s.r.o., Prekážka 

724/5, 033 01 

Liptovský 

Hrádok 

24.06.

2022 

elektronicko

u poštou (e-

mailom) 

áno 

 

overenie v 

OR nie 

overenie v 

registri 

UVO nie 

Miroslav 

Ilavský, Na 

Pastierskych 

171, 032 61 

Važec 

24.06.

2022 

elektronicko

u poštou (e-

mailom) 

áno 

 

overenie v 

ŽR nie 

overenie v 

registri 

UVO áno 

        

b) zoznam predložených ponúk5: 

 
 
1 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.). 
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
3 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) 
4 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. 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
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Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria6v EUR 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok7 

Vyhodnotenie 

poradia 

úspešnosti 

YELL Cuisine, s.r.o., 

Bystrická Cesta 

5647/55C, 034 01 

Ružomberok 

04.07.2022/16:

34/ 11.07.2022 
2460,00   3. 

LPJ – Gastro, s.r.o., 

Prekážka 724/5, 033 01 

Liptovský Hrádok 

05.07.2022/ 

11.07.2022 
1830,00   2. 

Miroslav Ilavský, Na 

Pastierskych 171, 032 61 

Važec 

06.07.2022/ 

11.07.2022 
1510,00   1. 

     

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja údaju 

Odkaz na 

internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

-    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: - 

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

vylúčený 

11. Identifikácia úspešného uchádzača: Miroslav Ilavský, Na Pastierskych 171, 032 61 Važec, IČO: 

400000397 

12. Cena úspešného uchádzača9 :  1510,00 EUR (cena celkom - nie je platcom DPH) 

13. Spôsob vzniku záväzku10:  verejný obstarávateľ vystaví objednávku 

14. Podmienky realizácie zmluvy11:  plnenie 30.-31.07.2022 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Marta Rusnáková, proj.manažér 

16. Miesto a dátum vypracovania záznamu z prieskumu: Ružomberok, 11.07.2022 

17. Prílohy12: cenové ponuky a printscreen registra so zákazom účasti vedený ÚVO 

 

 

 
 
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na 

predmet zákazky a pod.).  
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 
9 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
10 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
11 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
12 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. 


