Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

2. Predmet/názov zákazky:

Rast energetickej efektívnosti firmy SADLON
TECHNOLOGIES s.r.o.

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

stavebné práce

4. Kód CPV:

45000000-7

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:

310041P250

6. Operačný program:

Kvalita životného prostredia
1

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu :

a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a
následného predloženia cien alebo ponúk

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšej ceny za celý predmet zákazky v Euro bez DPH.

9. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4 :
Oprávne
nie
Dátum Spôsob dodávať
Názov osloveného dodávateľa
oslovenia oslovenia predmet
zákazky
(áno/nie)

KTC SK s.r.o.
Rázusova 7
31.7.2020
949 01 Nitra
IČO-50150243
PRO-BAU, s.r.o.
Závod 1049
31.7.2020
908 72 Závod
IČO-31383564
Royal – Stav s.r.o.
Mlynská 1628/7
31.7.2020
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO-52375919
Viliam Petrovič – Unistav
Lubina 359
31.7.2020
91612 Lubina
IČO-11975784
1

Uviesť aký:

Spôsob
Zákaz
overenia
účasti vo
oprávnenosti
VO
dodávať
(án/nie)
predmet
zákazky5

www.orsr.sk

email

áno

email

áno

www.orsr.sk

nie

email

áno

www.orsr.sk

nie

email

áno

www.orsr.sk

nie

nie

Spôsob
overenia
zákazu účasti6

Prijatá
ponuka:
áno/nie

www.uvo.gov.sk nepredložil

Register osôb so zákazom

www.uvo.gov.sk
Register osôb so zákazom

www.uvo.gov.sk
Register osôb so zákazom

áno

áno

www.uvo.gov.sk nepredložil

Register osôb so zákazom

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 cena bez DPH.
3
Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia.
5
webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov
6
webové sídlo www.uvo.gov.sk, pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky
printscreen z registra osôb so zákazom účasti

Pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk obstarávateľ/prijímateľ vykonal výber možných
dodávateľov na základe nahliadnutia do obchodného registra a následne vykonal kontrolu či daný subjekt
nemá uložený zákaz za porušenie povinností pre verejnom obstarávaní. V prílohe sú priložené stiahnuté
výpisy z obchodného registra www.ors.sk a print screen www.uvo.gov.sk Register osôb so zákazom.
b) zoznam predložených ponúk7:
Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum
predloženia/dát
um
vyhodnotenia

PRO-BAU, s.r.o.
Závod 1049
17.8.2020 o 9:30 /
19.8.2020
908 72 Závod
IČO-31383564
Royal – Stav s.r.o.
17.8.2020 o 8:05 /
Mlynská 1628/7
19.8.2020
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO-52375919
NISTAV VP, s.r.o.
13.8.2020 /
Lubina 359
19.8.2020
91612 Lubina
IČO-46916512

Návrh na
plnenie
kritéria8

Vyhodnotenie splnenia
podmienok9

146121,13
v Euro bez
DPH
143063,92
v Euro bez
DPH
156704,26
v Euro bez
DPH

Poznámka

ÁNO

ÁNO

ÁNO

V lehote na predkladanie ponúk boli doručené 3 ponuky. Dňa 19.8.2020 boli ponuky otvorené
a v prvom kroku bolo skontrolované splnenie podmienok a to oprávnenie uskutočňovať stavebné práce
a čestné vyhlásenia o neuložení zákazu vo verejnom obstarávaní a tieto boli opätovne skontrolované aj
na verejne prístupných

registroch a výpisy z obchodného registra www.ors.sk a print screen

www.uvo.gov.sk Register osôb so zákazom sú uvedené v prílohe. Na základe týchto skutočností všetci
uchádzači ktorí predložili ponuku splnili podmienky účasti a predložené ponuky splnili aj ostatné
požiadavky v predmetnom postupe zadávania zákazky. Následne boli ponuky vyhodnotené na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý bola najnižšia cena v Euro bez DPH za celý predmet zákazky a na
základe vyhodnotenia bola stanovená ponuka úspešného uchádzača Royal – Stav s.r.o., Mlynská 1628/7,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO-52375919 s cenou za celý predmet zákazky

v Euro bez DPH

143063,92.
c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10:- nerelevantné
Identifikácia zdroja
údaju

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria

Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: nerelevantné

7

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
9
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
10
Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje.
8

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny
11. Identifikácia úspešného uchádzača: Royal – Stav s.r.o., Mlynská 1628/7,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO-52375919
11

12. Cena víťaznej ponuky : 143063,92 v Euro bez DPH, 164 562,00 Euro s DPH
13. Spôsob vzniku záväzku12: zmluva o dielo
14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby: Ing. Ján Sadloň, konateľ .........................................
15. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Stará Turá, 19.8.2020
16. Prílohy13:

11

-

Výpis z obchodného registra – zo stránky www.orsr.sk zo dňa 19.8.2020 – 3 x

-

Print screen z Register osôb so zákazom zo stránky www.uvo.gov.sk zo dňa 19.8.2020 -4 x

Uviesť s DPH aj bez DPH.
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
13
Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu.
12

