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Záznam z prieskumu trhu 

 

1. Názov prijímateľa:      CH - PRINT, a.s., nám. Dr. Alberta Schweitzera     

                                                                                             194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 300 802 

2. Názov zákazky/predmet zákazky:                      „Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH -   

                                                                                             PRINT, a.s.“     

3. Druh zákazky (tovar/služba/práce):   tovary 

4. Kód CPV:      Hlavný kód CPV: 42990000-2 

Časť 1: Dodatočné kódy CPV: 42637000-0 

Časť 2: Dodatočné kódy CPV: 42962300-0 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:   492 173,34 EUR bez DPH 

        Časť 1: 160 516,67 EUR bez DPH 

        Časť 2: 331 656,67 EUR bez DPH 

         

6. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH -              

                                                                                            PRINT, a.s., 313012Z225 

7. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    a) na základe Výzvy a priameho oslovenia 

        dodávateľov a následného predloženia ponúk 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  Celková cena bez DPH v EUR  

10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

1. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle Prijímateľa NFP dňa 14.1.2022: 

http://www.ch-print.sk/ostatne/obstaravanie_inovacie.php 

2. Odoslanie Informácie o zverejnení Výzvy na predkladanie ponúk „Rast inovačných kapacít v 

spoločnosti CH - PRINT, a.s.“ (tovary) na zakazkycko@vlada.gov.sk dňa 14.1.2022; 

3. Oslovenie vybraných záujemcov formou e-mailovej komunikácie dňa 14.1.2022 spôsobilých 

dodávať predmet zákazky (overené v príslušných obchodných registroch): 

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

                                                      
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 / 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 bez DPH. 
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 

http://www.ch-print.sk/ostatne/obstaravanie_inovacie.php
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk


2 

Časť 1: Logický celok č. 1: Plnoautomatizované vŕtanie a frézovanie dosiek s plošnými spojmi s 
optickou registráciou 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený s.r.o. 
Ulrychova 1040/54,  

Komín, 624 00 Brno, ČR 
email: braveny@interconti.cz 

14.1.2022 e-mailom áno 
 

áno 

Impex Leiterplatten GmbH 
Gewerbestraße 551 
5582 Sankt Michael im Lungau, 
Rakúsko  
email: ferner@impex.co.at 

14.1.2022 e-mailom áno 

 

áno 

BRITRADE spol. s r.o.  
L. Váchy 1582,  
76001 Zlín, ČR  
email: l.plsek@britrade.cz 

14.1.2022 e-mailom áno 
 

áno 

"PPT - laboratórna a priemyselná 
elektronika spol. s r.o. 
Železničná 301/1 
914 01 Trenčianska Teplá 
email: loebl@ppt-tn.sk 

14.1.2022 e-mailom áno 
 

áno 

 

Časť 2: Logický celok č. 2: Priama expozícia motívu DPS s automatickou registráciou a korekciou 
motívu podľa navŕtaných dier 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený s.r.o. 
Ulrychova 1040/54,  

Komín, 624 00 Brno, ČR 
email: braveny@interconti.cz 

14.1.2022 e-mailom áno 
 

áno 

Impex Leiterplatten GmbH 
Gewerbestraße 551 
5582 Sankt Michael im Lungau, 
Rakúsko  
email: ferner@impex.co.at 

14.1.2022 e-mailom áno 

 

áno 

BRITRADE spol. s r.o.  
L. Váchy 1582,  
76001 Zlín, ČR  
email: l.plsek@britrade.cz 

14.1.2022 e-mailom áno 
 

nie 

"PPT - laboratórna a priemyselná 
elektronika spol. s r.o. 
Železničná 301/1 
914 01 Trenčianska Teplá 
email: loebl@ppt-tn.sk 

14.1.2022 e-mailom áno 
 

áno 
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b) zoznam predložených ponúk5: 

Časť 1: Logický celok č. 1: Plnoautomatizované vŕtanie a frézovanie dosiek s plošnými spojmi s 
optickou registráciou 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a 
čas 

predložen
ia ponúk 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 
Celková cena 

bez DPH v 
EUR 

Vyhodnotenie splnenia podmienok7  

Spôsobom A): Prijímateľ použije 
v tomto postupe zadávania zákazky 
nasledovný spôsob vyhodnotenia 
ponúk: ak bude predložená viac 

ako jedna ponuka, prijímateľ 
vyhodnotí splnenie požiadaviek na 

predmet zákazky a splnenie 
stanovených podmienok účasti po 

vyhodnotení ponúk na základe 
kritériá/kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, a to iba v prípade 
uchádzača, ktorý sa umiestnil na 

prvom mieste v poradí pre 
jednotlivé časti – logické celky, 
v zmysle Výzvy na predkladanie 

ponúk zo dňa 14.1.2022. 

p
o

rad
ie

 

Impex Leiterplatten GmbH 
Gewerbestraße 551 
5582 Sankt Michael im 
Lungau, Rakúsko  
email: ferner@impex.co.at 

24.1.2022 
o 15:53 

hod. 

e-mailom 

135 000,00  2. 

"PPT - laboratórna a 
priemyselná elektronika 
spol. s r.o. 
Železničná 301/1 
914 01 Trenčianska Teplá 
email: loebl@ppt-tn.sk 

26.1.2022 
o 12:49 

hod. 

poštovou 
zásielkou 

148 000,00  3. 

BRITRADE spol. s r.o.  
L. Váchy 1582,  
76001 Zlín, ČR  

email: l.plsek@britrade.cz 

30.1.2022 
o 16:03 

hod. 

e-mailom 

161 800,00  5. 

PLURITEC SRL 

Via Vincenzo Vela 38,  

10128 Torino, Taliansko 

email: 
lucia.evstratii@pluritec.org 

31.1.2022 

o 16:14 
hod. 

e-mailom 

160 850,00  4. 

INTERCONTI Ing. Tomáš 
Bravený s.r.o. 
Ulrychova 1040/54,  

1.2.2022 

o 10:57 
hod. 

134 379,00 
Uchádzač predložil ponuku 
v elektronickej forme v lehote na 
predkladanie ponúk, s uvedením 

1. 

                                                      
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
7 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 
na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  
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Komín, 624 00 Brno, ČR 

email: 
braveny.adam@interconti.
cz 

e-mailom 

 

predmetu e-mailu: Ponuka CH - 
PRINT, a.s. - NEOTVÁRAŤ. Doklady a 
dokumenty tvoriace obsah ponuky 
uchádzač predložil ako scany 
originálov vo formáte „pdf“, 
vyplnené a podpísané oprávnenou 
osobou konať v mene uchádzača 
podľa bodu XII.  POKYNY NA 
ZOSTAVENIE PONUKY stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk.  

Uchádzač na preukázanie splnenia 
podmienok účasti nepredložil žiaden 
doklad. Prijímateľ overil uchádzača 
v obchodnom registri Českej 
republiky:  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=IN
TERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A
1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=5
0&typHledani=STARTS_WITH 

Predmet podnikania zahŕňa také 
činnosti, ktoré uchádzača oprávňujú 
dodávať predmet zákazky. 

Výpis z obchodního rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Brně 

Oddíl C, vložka 58066 bol priložený 
k CP uchádzača. 

 

Splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky boli preukázané 
v predložených dokumentoch, 
ponuka uchádzača spĺňa všetky 
stanovené technické požiadavky. 

 

Záver: uchádzač sa umiestnil na 
základe kritéria na vyhodnotenie 
ponúk na 1. mieste v poradí 
(najnižšia celková cena bez DPH 
v EUR), splnil podmienky účasti 
a jeho ponuka spĺňa požiadavky na 
predmet zákazky stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk. 

Uchádzač je vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač, jeho ponuka 
bude prijatá a bude vyzvaný na 
poskytnutie súčinnosti na uzavretie 
Kúpnej zmluvy pre časť 1 zákazky 
v zmysle Výzvy na predkladanie 
ponúk zo dňa 14.1.2022. 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
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Časť 2: Logický celok č. 2: Priama expozícia motívu DPS s automatickou registráciou a                     
korekciou motívu podľa navŕtaných dier 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a 
čas 

predloženia 
ponuky 

Návrh 
na plnenie 

kritéria8 
Celková cena 

bez DPH v EUR 

Vyhodnotenie splnenia podmienok9  

Spôsobom A): Prijímateľ použije 
v tomto postupe zadávania zákazky 
nasledovný spôsob vyhodnotenia 
ponúk: ak bude predložená viac 

ako jedna ponuka, prijímateľ 
vyhodnotí splnenie požiadaviek na 

predmet zákazky a splnenie 
stanovených podmienok účasti po 

vyhodnotení ponúk na základe 
kritériá/kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, a to iba v prípade 
uchádzača, ktorý sa umiestnil na 

prvom mieste v poradí pre 
jednotlivé časti – logické celky, 
v zmysle Výzvy na predkladanie 

ponúk zo dňa 14.1.2022. 

p
o

rad
ie

 

Impex Leiterplatten 
GmbH 
Gewerbestraße 551 
5582 Sankt Michael im 
Lungau, Rakúsko  
email: 
ferner@impex.co.at 

24.1.2022 
o 15:53 

hod. 

e-mailom 

299 500,00  2. 

"PPT - laboratórna a 
priemyselná 
elektronika spol. s r.o. 
Železničná 301/1 
914 01 Trenčianska 
Teplá 
email: loebl@ppt-tn.sk 

26.1.2022 
o 12:49 

hod. 

poštovou 
zásielkou 

321 000,00  3. 

Limata GmbH 

Gutenbergstr. 4 

85737 Ismaning, 
Nemecko 

email: 
matthias.nagel@limata.
de 

31.1.2022 

16:37 hod. 

e-mailom 

360 000,00  4. 

INTERCONTI Ing. Tomáš 
Bravený s.r.o. 
Ulrychova 1040/54,  

Komín, 624 00 Brno, ČR 

email: 
braveny.adam@interco
nti.cz 

1.2.2022 

o 10:57 
hod. 

e-mailom 

 

285 234,00 

Uchádzač predložil ponuku 
v elektronickej forme v lehote na 
predkladanie ponúk, s uvedením 
predmetu e-mailu: Ponuka CH - 
PRINT, a.s. - NEOTVÁRAŤ. Doklady a 
dokumenty tvoriace obsah ponuky 
uchádzač predložil ako scany 

1. 

                                                      
8 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
9 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 
na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  
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originálov vo formáte „pdf“, 
vyplnené a podpísané oprávnenou 
osobou konať v mene uchádzača 
podľa bodu XII.  POKYNY NA 
ZOSTAVENIE PONUKY stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk.  

Uchádzač na preukázanie splnenia 
podmienok účasti nepredložil žiaden 
doklad. Prijímateľ overil uchádzača 
v obchodnom registri Českej 
republiky:  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=IN
TERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A
1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=5
0&typHledani=STARTS_WITH 

Predmet podnikania zahŕňa také 
činnosti, ktoré uchádzača oprávňujú 
dodávať predmet zákazky. 

Výpis z obchodního rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Brně 

Oddíl C, vložka 58066 bol priložený 
k CP uchádzača. 

 

Splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky boli preukázané 
v predložených dokumentoch, 
ponuka uchádzača spĺňa všetky 
stanovené technické požiadavky. 

 

Záver: uchádzač sa umiestnil na 
základe kritéria na vyhodnotenie 
ponúk na 1. mieste v poradí 
(najnižšia celková cena bez DPH 
v EUR), splnil podmienky účasti 
a jeho ponuka spĺňa požiadavky na 
predmet zákazky stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk. 

Uchádzač je vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač, jeho ponuka 
bude prijatá a bude vyzvaný na 
poskytnutie súčinnosti na uzavretie 
Kúpnej zmluvy pre časť 2 zákazky 
v zmysle Výzvy na predkladanie 
ponúk zo dňa 14.1.2022. 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10: 

                                                      
10 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný 
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 50 000 EUR.). 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=INTERCONTI+Ing.+Tom%C3%A1%C5%A1+Braven%C3%BD+s.r.o.&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
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Identifikácia zdroja údaju 
Odkaz na webovú 

stránku  
(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: // 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiaden uchádzač nebol vylúčený 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:  

Časť 1 - Logický celok č. 1: Plnoautomatizované vŕtanie a frézovanie dosiek s plošnými spojmi s 
optickou registráciou      

                                                                                                           INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený                
             s.r.o. 

Ulrychova 1040/54,  
Komín  
624 00 Brno, ČR 
IČO: 282 79 263 

Cena víťaznej ponuky s DPH:  134 379,00 EUR s DPH (nadobudnutie 
tovaru z členského štátu EÚ, 
samozdanenie) 

Cena víťaznej ponuky bez DPH:     134 379,00 EUR bez DPH 

Spôsob vzniku záväzku11:      Kúpna zmluva 

Podmienky realizácie zmluvy12: lehota na dodanie alebo dokončenie 
predmetu zákazky alebo trvanie 
zmluvy: najneskôr do 9 mesiacov od 
prevzatia objednávky predávajúcim 
na príslušnú časť - logický celok. 

 miesto dodania: Prevádzka 
spoločnosti CH - PRINT, a.s., nám. Dr. 
Alberta Schweitzera 194, 916 01 
Stará Turá, Slovenská republika, 
okres Nové Mesto nad Váhom, 
Slovenská republika (technológie 
budú umiestnené v jestvujúcich 
výrobných halách prijímateľa na 
parcelách registra „C“: 1167/14; 
1167/15; 1167/16, k.ú. Stará Turá) 

 

Časť 2 - Logický celok č. 2: Priama expozícia motívu DPS s automatickou registráciou a korekciou 
motívu podľa navŕtaných dier  

INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený                
             s.r.o. 

Ulrychova 1040/54,  

                                                      
11 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
12 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
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Komín  
624 00 Brno, ČR 
IČO: 282 79 263 
 

Cena víťaznej ponuky s DPH:  285 234,00 EUR s DPH (nadobudnutie 
tovaru z členského štátu EÚ, 
samozdanenie) 

Cena víťaznej ponuky bez DPH:     285 234,00 EUR bez DPH 

Spôsob vzniku záväzku13:      Kúpna zmluva 

Podmienky realizácie zmluvy14: lehota na dodanie alebo dokončenie 
predmetu zákazky alebo trvanie 
zmluvy: najneskôr do 9 mesiacov od 
prevzatia objednávky predávajúcim 
na príslušnú časť - logický celok. 

 miesto dodania: Prevádzka 
spoločnosti CH - PRINT, a.s., nám. Dr. 
Alberta Schweitzera 194, 916 01 
Stará Turá, Slovenská republika, 
okres Nové Mesto nad Váhom, 
Slovenská republika (technológie 
budú umiestnené v jestvujúcich 
výrobných halách prijímateľa na 
parcelách registra „C“: 1167/14; 
1167/15; 1167/16, k.ú. Stará Turá) 

 

13. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Stará Turá, 4.2.2022 

 

............................................................. 

14. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing. Michal Hrašna,  

predseda predstavenstva 

    

15. Prílohy15:  

1. VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zo dňa 14.1.2022 vrátane dokumentov potrebných na 
vypracovanie ponuky na jednotlivé časti – logické celky 
2. Odoslanie Informácie o zverejnení Výzvy na predkladanie ponúk „Rast inovačných kapacít v 

spoločnosti CH - PRINT, a.s.“ (tovary) na zakazkycko@vlada.gov.sk dňa 14.1.2022; 

2. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle Prijímateľa NFP dňa 14.1.2022: 

http://www.ch-print.sk/ostatne/obstaravanie_inovacie.php 

3. Oslovenie vybraných záujemcov formou e-mailovej komunikácie dňa 14.1.2022 spôsobilých 

dodávať predmet zákazky vrátane overenia spôsobilosti oslovených záujemcov dodávať predmet 

zákazky v príslušných obchodných registroch; 

                                                      
13 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
14 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
15 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
http://www.ch-print.sk/ostatne/obstaravanie_inovacie.php


9 

4. Cenové ponuky doručené e-mailom 5x, cenová ponuka doručená poštovou zásielkou 1x; 

5. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom e-mailovou komunikáciou na 

každú časť – logický celok v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 14.1.2022; 

6. Výzva na poskytnutie súčinnosti na uzavretie zmluvy pre jednotlivé časti – logické celky zaslaná 

víťazným uchádzačom formou e-mailovej komunikácie v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk zo 

dňa 14.1.2022. 

 


