
Záznam z prieskum trhu 
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: TREVA s.r.o., Prakovce 13, 055 62  Prakovce, SR 

2. Predmet zákazky:    Rekonštrukcia stavebných objektov 

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

4. Kód CPV:     45000000-7 Stavebné práce,  

45321000-3 Tepelnoizolačné práce 

45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 

5. Názov zákazky:     Rekonštrukcia stavebných objektov 

6. Názov projektu a číslo ITMS:   TREVA s.r.o. – rekonštrukcia stavebných objektov  

a modernizácia technologických častí,  

NFP310041AHD2 

7. Operačný program:    Kvalita životného prostredia 

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

predloženia cien alebo ponúk 

9.        Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:  najnižšia cena v EUR bez DPH 

10.       Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný: 

a) zoznam oslovených dodávateľov : 

Názov osloveného 

dodávateľa  

Dátum 

oslovenia 

Spôsob oslovenia Je oprávnený dodávať predmet 

zákazky? (áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

1. CDI-FRIMCOM-

JANISTAV s.r.o., 

Laurinská ul. 8, 811 

01 Bratislava, IČO: 

45558388 

24.2.2021  Elektronicky z e-mailu 
fortenders.vo@gmail.com 
na e-mail benko@cadin.eu 

 

 
áno - uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien 
 

https://orsr.sk/vypis.asp?ID 

=336801&SID=2&P=0 

 
 áno  

 

2. HSH izol s.r.o., 

Trnavská 920, 926 

01 Sereď, IČO: 

36353604 

24.2.2021 Elektronicky z e-mailu 
fortenders.vo@gmail.com 
na e-mail hubinak@hshizol.sk 

 
 áno - uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien 
 
https://orsr.sk/vypis.asp?ID 
=74520&SID=7&P=0 

 

 
 áno  

 

3. VS stavby s.r.o. 
Rožňavská 8 
821 04 Bratislava 
IČO: 44 997 931 

 

24.2.2021 Elektronicky z e-mailu 
fortenders.vo@gmail.com 
na e-mail 

vsstavby@gmail.com 

 
 áno - uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien 
 
https://orsr.sk/vypis.asp?ID 
=163737&SID=2&P=0 
 

 

 
 áno  

 

 

 
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/práce/služby, c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn. telefonický prieskum nie je akceptovaný) 



b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku  

Dátum 

predloženia/dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria2  

Vyhodnotenie splnenia 

podmienok 

Poznámka 

1. VS stavby s.r.o. 
Rožňavská 8 
821 04 Bratislava 
IČO: 44 997 931 
 
 

12.3.2021 576553,47 

EUR bez DPH 

nevyhodnocované Ponuka predložená 
elektronicky. Prijímateľ 
vyhodnotil splnenie 
požiadaviek na predmet 
zákazky, splnenie 
podmienok účasti po 
vyhodnotení ponúk na 
základe kritéria „najnižšia 
cena bez DPH“ v prípade 
dodávateľa, ktorý sa 
umiestnil na prvom mieste 
v poradí (resp. 
nasledujúceho pri 
vylúčení) 
 

2. HSH izol s.r.o., 

Trnaská 920, 926 

01 Sereď, IČO: 

36353604 

15.3.2021 557877,67 

EUR bez DPH 

Zloženie zábezpeky- 
nesplnené 
  

Ponuka predložená 
elektronicky. Uchádzač 
vylúčený. 
 

3. CDI-

FRIMCOM-

JANISTAV s.r.o., 

Laurinská ul. 8, 

811 01 Bratislava, 

IČO: 45558388 

15.3.2021 576000,00 

EUR bez DPH 

Zloženie zábezpeky- splnené 
Technické špecifikácie– 
splnené  
Formálna správnosť – splnené  
Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky – splnené (overené v 
orsr)  
Uchádzač predložil všetky 
požadované dokumenty v 
zmysle výzvy na predloženie 
cenových ponúk 

Ponuka predložená 
elektronicky.  
 

 

c) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

a. sken elektronickej pošty o odoslaní a doručení potvrdení, resp. ponúk uchádzačov  
 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  

HSH izol s.r.o., Trnaská 920, 926 01 Sereď, IČO: 36353604, nezloženie zábezpeky v lehote stanovej vo výzve 

na predloženie cenových ponúk 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:    

CDI-FRIMCOM-JANISTAV s.r.o., Laurinská ul. 8, 811 01 Bratislava, IČO: 45558388 

13. Cena víťaznej ponuky:     576.000 EUR bez DPH, 691.200 EUR s DPH 

14. Spôsob vzniku záväzku:     Zmluva o dielo  
Miesto dodania:     TREVA s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce, SR  
Lehota dodania:     Do 6 mesiacov (odo dňa odovzdania staveniska)  

 
 



15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Mgr. Miloš Sobek, konateľ, For tenders s.r.o.,  

osoba poverená zabezpečením a vyhodnotením 

zákazky verejným obstarávateľom 

 

..............................................  

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    31.3.2021 

17. Prílohy:      

17.1. Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na predkladanie ponúk min. trom záujemcom 

17.2  Doklady preukazujúce zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webe prijímateľa 

17.3  Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na mailový kontakt 

zakazkycko@gmail.com  

17.4. Predložené ponuky 
17.5. Vyhodnotenie ponúk  
17.6. Žiadosť o vysvetlenie, vyjadrenie a oznámenie o vylúčení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


