
Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu 

Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: MBM-GROUP, a.s. 

2. Predmet / názov zákazky:„Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-GROUP, a.s.“ 

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

4. Kód CPV: 45000000-7, 45421100-5, 39715000-7     

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+: Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-

GROUP, a.s., NFP 310041N994 

6. Operačný program:  Kvalita životného prostredia 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného 

predloženia cien alebo ponúk, zverejnením na stánke prijímateľa a na CKO 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšia cena celkom v EUR bez DPH 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátu
m 

oslove
nia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnen
ie 

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 

Oraving 
s.r.o. 

20.01.
2020 

e-mailom áno 
www.orsr.sk nie www.uvo.

gov.sk  

STAVPOČ 
s.r.o. 

20.01.
2020 

e-mailom áno 
www.orsr.sk nie www.uvo.

gov.sk  

HOCHTIEF 
SK s.r.o. 

20.01.
2020 

e-mailom áno 
www.orsr.sk nie www.uvo.

gov.sk  

b) zoznam predložených ponúk7: 

Názov a sídlo 
uchádzača, 

ktorý predložil 

Dátum 
predloženia/dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 

kritéria8 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok9 
Poznámka 

Poradie 
uchádzačov 

                                                           
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.). 
2Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
3Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
5webové sídlo www.orsr.sk,  portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov 
6webové sídlo www.uvo.gov.sk, pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky 
printscreen z registra osôb so zákazom účasti 
7Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
8Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 



ponuku 

Oraving, s.r.o., 
M.R.Štefánika 
1833, 026 01 

Dolný Kubín, 
IČO 31637965 

23.01.2020 / 
30.01.2020 

224 727,78 
EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí 
spĺňať 

podmienky účasti 
týkajúce sa 
osobného 

postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 písm. 

e) a f). 

N/A 

2. v poradí 

§ 34 ods. 1 písm. 
b) zákona o 
verejnom 

obstarávaní 

N/A 

STAVPOČ 
s.r.o.,Vojenské 

812, 029 01 
Námestovo, 

IČO 44033087 

27.01.2020 / 
30.01.2020 

224 517,45 
EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí 
spĺňať 

podmienky účasti 
týkajúce sa 
osobného 

postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 písm. 

e) a f). 

splnil / 
uchádzač 
predložil 

Výpis z OR 
zo dňa 

27.01.2020 
a čestné 

výhlásenie, 
že nemá 

zákaz účasti 
vo VO. 
Osoba 

podľa §8 
preverila 
zapísané 

údaje 
v ORSR 

a preverila 
zoznam 
osôb so 

zákazom 
účasti vo 
VO na 
UVO. 

1. v poradí 
/ uchádzač 
predložil 
najnižšiu 

cenu 
celkom bez 

DPH 
a splnil 

podmienky 
účasti 
určené 
osobou 

podľa § 8 
ZVO 

§ 34 ods. 1 písm. 
b) zákona o 
verejnom 

obstarávaní 

Splnil / 
uchádzač 
predložil 
zoznam 

referencií. 
Osoba 

podľa §8 
preverila 
zoznam 

referencií 
zverejnený 
na UVO. 

Názov a sídlo 
uchádzača, 

ktorý predložil 

Dátum 
predloženia/dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 

kritéria10 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok11 
Poznámka 

Poradie 
uchádzačov 

                                                                                                                                                                                     
9Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné 
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
10Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
11Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné 
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  



ponuku 

HOCHTIEF 
SK s.r.o., 

Miletičova 23, 
821 09 

Bratislava, IČO 
44298170 

29.01.2020 / 
30.01.2020 

230 434,21 
EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí 
spĺňať 

podmienky účasti 
týkajúce sa 
osobného 

postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 písm. 

e) a f). 

N/A 

3. v poradí 

§ 34 ods. 1 písm. 
b) zákona o 
verejnom 

obstarávaní 

N/A 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení12: N/A 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na 
internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota 

kritéria 
Poznámka 

    
    
    

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

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny uchádzač nebol vylúčený 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:  Úspešným uchádzačom bol vyhodnotený uchádzač - 
STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01 Námestovo, IČO 44033087. Uchádzač predložil najnižšiu 
cenu celkom bez DPH a splnil podmienky účasti určené osobou podľa § 8 ZVO. Uchádzač splnil 
požiadavky osoby podľa §8 na predmet zákazky. Konflikt záujmov identifikovaný nebol. 
Uchádzač bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti ku podpisu Zmluvy o dielo 

12. Cena víťaznej ponuky13 :        224 517,45 EUR bez DPH, 269 420,94 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku14:      Zmluva o dielo 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Alena Nováková, konateľ, ................. 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    v Námestsove, 30.01.2020 

16. Prílohy15:  

- výzva na predkladanie ponúk 
- cenové ponuky uchádzačov 
- korešpondencia 
- čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

 

                                                           
12Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje. 
13Uviesť s DPH aj bez DPH. 
14Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
15Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu. 


