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Záznam z prieskum trhu zo dňa 06.06.2019 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  TERA PLASTIK, s. r. o. 

2. Predmet/názov zákazky:    „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti 

TERA PLASTIK, s. r. o.“ – stavebné práce 

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

4. Kód CPV:    45000000-7 Stavebné práce 

     45321000-3 Tepelnoizolačné práce 

     45310000-3 Elektroinštalačné práce 

     45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 

5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:   Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti 

TERA PLASTIK, s. r. o., kód projektu 310041N668 

6. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

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

následného predloženia cien alebo ponúk 

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 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 
áno/nie 

ELEKTRO 

GROUP ML, s. r. 

o., 1304, 913 21 

Trenčianska Turná 

26.04.2019 e-mailom áno áno 

AVG group, a. s., 

Vlkanovská cesta 2, 

976 31 Vlkanová 

26.04.2019 e-mailom áno áno 

GACON s.r.o., 

Dlhé Hony 1166/66 

911 01 Trenčín 

26.04.2019 e-mailom áno nie 

TESTACOM, s.r.o. 

Jozefa Gregora 

Tajovského 6/193 

969 01 Banská 

Štiavnica 

26.04.2019 e-mailom áno 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. 
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VIAKORP, s.r.o. 

Strážska cesta 7892 

960 01 Zvolen 

26.04.2019 e-mailom áno nie 

 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Dátum 

predloženia/dát

um 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok7 

Poznámka 

ELEKTRO 

GROUP ML, s. r. 

o., 1304, 913 21 

Trenčianska 

Turná 

03.05.2019 /  
111.965,74 

EUR bez DPH 
splnil 

Uvedené 

v bode 19. 

Výzvy na 

predloženie 

ponuky 

AVG group, a. s., 

Vlkanovská cesta 

2, 976 31 

Vlkanová 

15.05.2019 
98.555,51 EUR 

bez DPH 
splnil 

Žiadosť 

o vysvetlenie 

ponuky / 

odpoveď 

nepredložená 

MIPE Invest, s. r. 

o., P. O. 

Hviezdoslava 551, 

013 03 Varín 

14.05.2019 
77.615,04 EUR 

bez DPH 
splnil 

Žiadosť 

o vysvetlenie 

nízkej ponuky 

/ odpoveď 

predložená 

Rafix s. r. o., 

Zámocká 22, 811 

01 Bratislava 

14.05.2019 
91.612,77 EUR 

bez DPH 
splnil 

Žiadosť 

o vysvetlenie 

ponuky – 

doplnenie 

oceneného 

výkazu 

výmer/rozpo

čtu – 

odpoveď 

predložená 

SVOMA, s. r. o., 

Podjavorinská 21, 

984 01 Lučenec 

14.05.2019 
82.650,87 EUR 

bez DPH 
splnil 

Odstránená 

zrejmá chyba 

v počítaní, 

bude 

predložená 

žiadosť o 

vysvetlenie 

ponuky č. 2 / 

odpoveď 

predložená 

                                                           
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
6 Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 

požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
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Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je zachytené v samostatnej zápisnici. 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja 

údaju 

Odkaz na 

internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  

Identifikácia uchádzača Dôvod vylúčenia 

AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 

Vlkanová 

Uchádzač nepredložil vysvetlenie ponuky v 

stanovenej lehote 

  

  

 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:  Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač - MIPE Invest, s. r. 

o., P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín, ktorý splnil podmienky účasti, požiadavky zadávateľa 

zákazky na predmet zákazky a predložil ponuku s najnižšou cenou bez DPH za celý predmet 

zákazky. 

12. Cena víťaznej ponuky9 :    77.615,04 EUR bez DPH, 93.138,05 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku10:      Zmluva o dielo 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Anna Majdáková, konateľka 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    v Leviciach, 06.06.2019 

16. Prílohy11: Výzva na predloženie ponuky, oslovenie uchádzačov, zverejnenie na stránke, e-mail 

zaslaný na CKO, cenové ponuky uchádzačov, žiadosti o vysvetlenie ponuky + odpovede 

 

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


