
Záznam z prieskum trhu  

1. Názov prijímateľa:     GOSPACE Tech s.r.o. 

Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava 

IČO: 46 939 849 

2. Predmet zákazky: Služby – zber, analýza a vyhodnotenie údajov pre projekt 

Fleximodo 

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

4. Kód CPV: 7231000-3 Analýza údajov 

79311300-0 Analýza prieskumu 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           nevzťahuje sa pôsobnosť ZVO 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: kód: 313041BFF4, Fleximodo – modulárne, vysoko presné 

a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné 

a efektívne parkovanie na ulici, znížujúce premávku, 

znečistenie a CO2 pre mestá. 

7. Operačný program:    OPII – MH/DP/2021-12.1-33 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  zverejnenie výzvy na webovom sídle prijímateľa 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia hodinová odmena za poskytnuté služby v EUR 

(bez DPH) 

10. zoznam predložených ponúk3: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 
ponuku Dátum a čas predloženia  Návrh na plnenie kritéria4 

Ing. Martin Balek, Nobelova 12A, 83102 
Bratislava, IČO: 53533569 25.08.2022, 13:34 hod. 18 EUR / hodina 

Ľuboš Kusý, Ondrejovova 3419/15, 82103 
Bratislava, IČO: 53142551 25.08.2022, 15:55 hod. 31 EUR / hodina 

Euromedico s.r.o., Konventná 9, 811 03 
Bratislava, IČO: 50122436 26.08.2022, 12:52 hod. 30 EUR bez DPH / hodina 

SlavkoTech s.r.o., Fr. Hrečku 562/38, 058 01 
Poprad, IČO: 47 519 185 26.08.2022, 21:07 35 EUR bez DPH / hodina 

 

 

 

 
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 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
4 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 



Uchádzač Martin Balek bol dňa 08.09.2022 emailom vyzvaný na doručenie ponúk, ktoré nie sú 

v editovateľnom formáte a zároveň bol požiadaný aj o upresnenie, či je alebo nie je platcom DPH. 

Uchádzač zaslal svoju odpoveď dňa 13.09.2022. 

Uchádzač Ľuboš Kusý bol dňa 08.09.2022 emailom vyzvaný na doručenie ponúk, ktoré nie sú 

v editovateľnom formáte. Uchádzač zaslal svoju odpoveď dňa 08.09.2022. 

Uchádzač SlavkoTech s.r.o. bol dňa 08.09.2022 emailom požiadaný o doplnenie informácie, či 

predloženú ponuku vypracoval sám alebo v spolupráci s ďalšou osobou. Uchádzač SlavkoTech s.r.o. 

doručil svoju odpoveď dňa 13.09.2022. 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadna z ponúk nebola vylúčená 

Prijímateľ zoradil ponuky jednolivých uchádzačov v zmysle kritéria – najnižšia hodinová odmena bez DPH: 

1. poradie: Ing. Martin Balek, IČO: 53533569 
2. poradie: Euromedico s.r.o., IČO: 50122436 
3. poradie: Ľuboš Kusý, IČO: 53142551 
4. poradie: SlavkoTech s.r.o., IČO: 47 519 185 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:    Ing. Martin Balek, IČO: 53533569

Obstarávateľ si overil v súlade s výzvou, či je uchádzač umiestnený ako prvý v poradí oprávnený dodávať
požadované služby a to prostredníctvom výpisu zo živnostenského registra uchádzača. Uchádzač disponuje
voľnou živnosťou Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly od 04.01.2021, Administratívne
služby od 04.01.2021, Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov od
04.01.2021.

13. Cena úspešného uchádzača5 : 18 EUR / hodina, uchádzač nie je platcom DPH 

14. Spôsob vzniku záväzku6: zmluva o poskytovaní služieb 

15. Podmienky realizácie zmluvy7: odo dňa účinnosti zmluvy, resp. podľa potrieb 
a požiadaviek Obstarávateľa do konca Projektu (predpokladaný koniec projektu: 31.05.2023), 

16. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Pavol Turčina, konateľ 

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu: 16.09.2022 

18. Prílohy8:

Príloha č. 1: Ponuka uchádzača Ing. Martin Balek

Príloha č. 2: Ponuka uchádzača Euromedico s.r.o.

Príloha č. 3: Ponuka uchádzača Ľuboš Kusý

Príloha č. 4: Ponuka uchádzača SlavkoTech s.r.o.

Príloha č. 5: Výpis z obchodného registra / živnostenského registra jednotlivých uchádzačov

Ing. Pavol Turčina 

5 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
6 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
7 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
8 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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