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Prieskum trhu pre účely určenia PHZ  

1. Identifikačné údaje: 

 Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  Branislav Konečný - FOTOATELIÉR 

         Predmet / názov zákazky:    Foto dron + Stabilizátor    

 Druh zákazky (tovary / služby / práce):  tovar 

 Kód(y) CPV:     38650000-6 Fotografické zariadenia 

 Názov projektu a číslo ITMS2014+:  Kreatívny divadelný fotoateliér – Branislav Konečný; 302031G201 

         Operačný program:    IROP-PO3-SC31-2016-5  

2. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien 

alebo ponúk, 

3. Identifikovanie podkladov, na základe na základe ktorých bol prieskum vykonaný2:  

a. zoznam oslovených dodávateľov : 

Názov osloveného dodávateľa Dátum oslovenia Spôsob oslovenia Prijatá ponuka: áno/nie 

Beryko, s.r.o. 
(Pod Vinicemi 931/2, 
Plzeň - Severní předměstí, 301 
00 
Česká republika 
IČO : 02852152 

16.7.2022 

Emailom na : 
vychodska@beryko.cz 

áno 

Beryko, s.r.o. 
(Pod Vinicemi 931/2, 
Plzeň - Severní předměstí, 301 
00 
Česká republika 
IČO : 02852152 

16.7.2022 Emailom na :  
hajkovsky@gmail.com 

Nie, nepredložil ponuku 

KVANT spol. s r.o.  
Mlynská Dolina 842 48 Bratislava 

16.7.2022 Emailom na : 
kevely@kvant.sk Nie, nepredložil ponuku 

    
 

b. zoznam predložených ponúk: 

Názov dodávateľa, ktorý 
predložil ponuku  

Dátum predloženia 
Suma ponuky relevantná 

pre určenie PHZ  
v EUR bez DPH 

Poznámka 

Beryko, s.r.o. 
(Pod Vinicemi 931/2, 
Plzeň - Severní 
předměstí, 301 00 
Česká republika 
IČO : 02852152 

24.6.2022 

Cena za Foto dron 
1574,25 Eur bez 
DPH, Cena za 

stabilizator 569,25 
Eur bez DPH) 

V jednej cenovej 
ponuke obe zariadenia 

NAY a.s., so sídlom: 
Tuhovská 15, 830 06 
Bratislava, IČO: 35 739 
487 

24.6.2022 

1749,17 Eur Ponuka eshopu na 
Foto Dron nay.sk – 

viď prinscreen z 
24.6.2022 

 
1 Uviesť aký:  a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,  

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby,    
    
c) iný spôsob – uviesť aký 

2 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu trhu. Vyžaduje sa osloviť alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov. V prípade potreby je možné do tabuliek dopĺňať 
ďalšie riadky.  
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Český velkoobchod, 
s.r.o., Albatrosová 286, 
252 42, Jesenice u 
Prahy, Česká republika, 
IČO: 24823694 

24.6.2022 

2295,83 Eur Ponuka eshopu na 
Foto Dron 

digital24.sk – viď 
prinscreen z 
24.6.2022 

Alza.sk s.r.o., IČO 
36562939, so sídlom 
Sliačska 1/D, 831 02 
Bratislava-Nové Mesto 

24.6.2022 

632,42 EUR Ponuka eshopu na 
stabilizator 

www.alza.sk – viď 
prinscreen z 
24.6.2022 

ELEKTROSPED, a. s., so 
sídlom Diaľničná cesta 
6015/12A, 903 01 Senec, 
IČO: 35 765 038, 
prevádzkovateľ www.datart.sk 

24.6.2022 

582,5 Eur Ponuka eshopu na 
stabilizátor 

www.datart.sk – 
viď prinscreen z 

24.6.2022 
    

 

4. Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu3: (1574,25+1749,17+2295,83)/3+(569,25+632,42+582,5) = 

2467,8 Eur 

  

Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Ing. Tomáš 28.6.2022 

 

 

5. Prílohy4:     - emailová komunikácia – zaslanie výzvy na predloženie CP + Príloha č. 1 

      - emailová komunikácia – cenové ponuky + printscreen 4 eshopov  

      - 

 
3 Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, ktorá tvorí podklad na určenie PHZ podľa § 6 ZVO. 
4 Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä doklady / dokumenty uvádzané v bode 9. 


