
Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu  

Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Obec Povrazník 

2. Predmet/názov zákazky:    Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník 

3. Druh zákazky (tovary/služby/práce ):  uskutočnenie stavebných prác 

4. Kód CPV:      45232141-2; 42160000-8 

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:   Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník    /   310040X426 

6. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:   cena s DPH 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Spôsob overenia 
oprávnenosti dodávať 

predmet zákazky5 

Zákaz účasti 
vo VO 

(áno/nie) 

Spôsob overenia 
zákazu účasti6 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

BAUTRADE-IN s. r. o. 06.03.2020 elektronicky áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 
HERZ, spol. s r.o. 06.03.2020 elektronicky áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk nie 
PETRA +, spol. s r. o. 06.03.2020 elektronicky áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 
TECHenergo, s.r.o. 06.03.2020 elektronicky áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 
VERNER SK s. r. o. 06.03.2020 elektronicky áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk nie 

 
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 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 

http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/


b) zoznam predložených ponúk7: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku Dátum predloženia/ 
dátum vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria8 

Vyhodnotenie splnenia 
podmienok9 Poznámka 

PETRA+, spol. s r.o. 
Račianská 146, 831 54 Bratislava 

25.03.2020 o 10:30 
27.03. – 06.04.2020 137 824,45 splnil elektronicky 

TECHenergo, s.r.o.  
Piešť II 129, 962 01  Detva  

26.03.2020 o 11:05 
27.03. – 06.04.2020 98 699,18 splnil osobne 

BAUTRADE-IN, s.r.o. 
Podlipa 15/555, 976 55  Ľubietová 

27.03.2020 o 08:45 
27.03. – 06.04.2020 98 009,15 splnil osobne 

Energoplyn spol. s.r.o. 
Nobelova 34,  836 05 Bratislava 

27.03.2020 o 09:02 
nehodnotený nehodnotený nehodnotený elektronicky 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10: 

Identifikácia zdroja údaju Odkaz na internetovú stránku  
(ak relevantné) Identifikovaná suma/hodnota kritéria Poznámka 

- - - - 

 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: nerelevantné 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nerelevantné 

 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:     BAUTRADE-IN, s.r.o. 

12. Cena víťaznej ponuky11 :      98 009,15 s DPH  81 674,29 bez DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku12:      Zmluva o dielo 
 

7 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
8 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. 

11 Uviesť s DPH aj bez DPH. 



14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  

 Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním prieskumu trhu* Jaroslav Babic   

Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu* Ivona Patrášová - starostka   

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Povrazník, 06.04.2020 

16. Prílohy13: Príloha č. 1  Záznam z prieskumu trhu 

Príloha č. 2  PrtScr – web obce 

Príloha č. 3 Oslovenie na predloženie cenovej ponuky – elektronicky(5 potenciálnych dodávateľov) 

Príloha č. 4 Zápisnica z otvárania ponúk - Prezenčný list uchádzčov 

Príloha č. 5 Ponuka č.1(PETRA+, spol. s r.o.) 

Príloha č. 6 Ponuka č.2(TECHenergo, s.r.o.) 

Príloha č. 7 Ponuka č.3(BAUTRADE-IN, s.r.o.) 

Príloha č. 8 Ponuka č.4(Energoplyn spol. s.r.o.) 

Príloha č. 9 Oznámenie o výsledku(PETRA+, spol. s r.o., TECHenergo, s.r.o.; BAUTRADE-IN, s.r.o., Energoplyn spol. s.r.o.) 

 

 
12 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. 
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