
Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:   

TREVA s.r.o., Prakovce 13, 055 62  Prakovce 

2. Predmet/názov zákazky:  

„PS 01 - Samostatný chladiaci okruh v spoločnosti Treva s.r.o. Prakovce“  

Predmet zákazky je rozdelený na časti: 

Časť 1 (LOGICKÝ CELOK 1): Chladiaci systém – chladič vrátane montáže a dopravy 

Časť 2 (LOGICKÝ CELOK 2):  Stavebné práce pre zapojenie chladiaceho systému 

Uchádzačom bolo umožnené predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí (na jednu časť alebo na 

všetky časti). 

3. Druh zákazky:  

 stavebná práca, tovar 

4. Kód CPV:  

 Časť 1 (LOGICKÝ CELOK 1): 31140000-9  chladiace veže, 31141000-6 chladiče vody   

Časť 2 (LOGICKÝ CELOK 2): 45213200-5 - Stavebné práce na stavbe obchodných domov a 

priemyselných budov, 45331230 – 7 - Inštalovanie chladiacich zariadení 

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:  

TREVA s.r.o. – rekonštrukcia stavebných objektov a modernizácia technologických častí 

NFP310040AHD2   

6. Operačný program: 

 Kvalita životného prostredia 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  

na základe Výzvy na predkladanie ponúk / oslovenia 3 dodávateľov a následného predloženia 

cenových ponúk 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:  

Najnižšia cena v EUR bez DPH 

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

 

 

 

 

                                                      
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. 



a) zoznam oslovených dodávateľov4 na obe časti predmetu zákazky: 

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 

Michal Garaj 09.09.2020 e-mailom áno www.zrsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 
INŠTALAMONT, spol. 

s r.o. 
09.09.2020 e-mailom áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

SAE, s.r.o. 09.09.2020 e-mailom áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

 
b) Zoznam predložených ponúk7 pre Časť 1 (LOGICKÝ CELOK 1): Chladiaci systém – chladič 

vrátane montáže a dopravy 
 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria8 

Vyhodnotenie splnenia 
podmienok9 

Poznámka 

INŠTALAMONT, spol. s r.o. 
Odborárov 30 

052 01  Spišská Nová Ves 
14.9.2020/23.9.2020 

55 742,00 EUR  
bez DPH 

Oprávnenie uskutočňovať 
stavebné práce v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 
 

 

SAE s.r.o. 
Nábrežie Hornádu 8  

052 01 Spišská Nová Ves 
17.9.2020/23.9.2020 

57 270,00 EUR 
 bez DPH 

 

Oprávnenie uskutočňovať 
stavebné práce v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 

 

Michal Garaj 
Štepánkovická 758/29 

059 38  Štrba 
21.9.2020/23.9.2020 

72 470,00 EUR  
bez DPH 

Oprávnenie uskutočňovať 
stavebné práce v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 

NEPLATCA DPH 
 

 

Zoznam predložených ponúk10 pre Časť 2 (LOGICKÝ CELOK 2): Stavebné práce pre zapojenie 
chladiaceho systému 
 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria11 

Vyhodnotenie splnenia 
podmienok12 

Poznámka 

INŠTALAMONT, spol. s r.o. 
Odborárov 30 

052 01  Spišská Nová Ves 
14.9.2020/23.9.2020 

22 374,24 EUR  
bez DPH 

Oprávnenie uskutočňovať 
stavebné práce v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 
 

 

SAE s.r.o. 
Nábrežie Hornádu 8  

052 01 Spišská Nová Ves 
17.9.2020/23.9.2020 

23 450,00 EUR 
 bez DPH 

 

Oprávnenie uskutočňovať 
stavebné práce v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 

 

Michal Garaj 
Štepánkovická 758/29 

059 38  Štrba 
21.9.2020/23.9.2020 

29 530,72 EUR  
bez DPH 

Oprávnenie uskutočňovať 
stavebné práce v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu 

NEPLATCA DPH 
 

                                                      
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 
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 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
11 Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
12 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné 
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  



zákazky. 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení13:  - 

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:  

 Žiadny uchádzač nebol vylúčený 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:  

Časť 1 (Logický celok 1): INŠTALAMONT, spol. s r.o, Odborárov 30, 052 01  Spišská Nová 
Ves 

Víťaz Inštalamont spol. s r.o. v ponuke pre časť 1 uviedol v prílohe č.7A, že časť zákazky bude 
realizovaná cez subdodávateľa Paragon s.r.o.  Obstarávateľ TREVA s.r.o. sa pri hodnotení ponuky 
zaoberala otázkou subdodávateľa Paragon a jeho vzťahu k dodávateľovi Inštalamont a iným 
uchádzačom. Na základe informácií z verejne dostupných registrov sme dospeli k záveru, že 
medzi dodávateľom Inštalamont a subdodávateľom Paragon neexistuje žiaden vzťah priamej či 
nepriamej prepojenosti, či k iným uchádzačom. Vzhľadom na výšku zákazky = 55 742,00 eur bez 
DPH obstarávateľ zhodnotil, že ako v prípade dodávateľa Inštalamont, tak i v prípade 
subdodávateľa Paragon je nerelevantné požadovať od týchto subjektov zápis v registri partnerov 
verejného sektora, nakoľko neboli naplnené zákonom stanovené limity pre zápis do RPVS. 

Časť 2 (Logický celok 2): INŠTALAMONT, spol. s r.o, Odborárov 30, 052 01  Spišská Nová 
Ves 

Vzhľadom na výšku zákazky = 22 374,24  eur bez DPH obstarávateľ zhodnotil, že v prípade 
dodávateľa Inštalamont je nerelevantné požadovať  zápis v registri partnerov verejného sektora, 
nakoľko neboli naplnené zákonom stanovené limity pre zápis do RPVS. 

12. Cena víťaznej ponuky14 :       

      Časť 1 (Logický celok 1):  55 742,00 EUR bez DPH, 66 890,40 EUR s DPH 
Časť 2 (Logický celok 2):  22 374,24 EUR bez DPH, 26 849,09 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku15 pre obe časti predmetu zákazky:  

Zmluva o dielo pre časť 1 (Logický celok 1), Zmluva o dielo pre časť 2 (Logický celok 2) 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:    

 

 

Petr Jurčík, riaditeľ spoločnosti 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:     

Prakovce, dňa 23.9.2020 

16. Prílohy16:  

Príloha č. 1   Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami 

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



Príloha č. 2   Odoslaný mail – oslovenie uchádzačov pre časť 1 a 2 zo dňa 09.09.2020 

a. INŠTALAMONT, spol. s r.o. 

b. SAE, s.r.o. 

c. Michal Garaj 

Príloha č. 3   Doručené cenové ponuky pre časť 1 (email, prílohy) 

a. INŠTALAMONT, spol. s r.o. zo dňa 14.09.2020 

b. SAE, s.r.o. zo dňa 17.09.2020 

c. Michal Garaj zo dňa 21.09.2020 

Príloha č. 4  Doručené cenové ponuky pre časť 2 (email, prílohy) 

a. INŠTALAMONT, spol. s r.o. zo dňa 14.09.2020 

b. SAE, s.r.o. zo dňa 17.09.2020 

c. Michal Garaj zo dňa 21.09.2020 

Príloha č. 5   Vyhodnotenie predložených cenových ponúk 

 

 


