
Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu  

Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:   ORVEX spol.s.r.o. 

2. Predmet zákazky:                 „Zníženie energetickej náročnosti – ORVEX – stavebné 

práce“   

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

4. Kód CPV:      45000000-7 Stavebné práce 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                         369 821,59 € bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:   Zníženie energetickej náročnosti HYZA a.s. 

7. Operačný program:     Operačný program Kvalita životného prostredia 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    rozpočet 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  Najnižšia cena bez DPH v Eur 

 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 
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oslovenia 

Spôsob 
osloveni

a 

Oprávn
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Te-mont, s.r.o. 10.10.2022 mail Áno ORSR Nie www.uvo.gov.sk áno 

Anton Kurjak – 
KOMPLET KROV 

10.10.2022 mail Áno ŽRSR Nie www.uvo.gov.sk áno 

Rudolf Stolárik 10.10.2022 mail Áno ŽRSR Nie www.uvo.gov.sk áno 

 

 

b) zoznam predložených ponúk5: 

 
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/stavebnej 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 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ 

nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na zakazkycko@vlada.gov.sk) 
4 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti 

webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra 

osôb so zákazom účasti. 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 

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


Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

6Celková cena 
bez DPH v Eur 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 

Konečné 
poradie 

uchádzača 

Rudolf Stolárik 

Oravská Jasenica 490 

029 64  Oravská 

Jasenica 

IČO: 35098546 

24.10.2022 
o 14:53 hod/ 
26.10.2022 

360 366,12€ splnil 1. 

Te-mont, s.r.o. 

Lomná 66  

029 54  Lomná 

IČO: 48 144 347 

24.10.2022 
o 20:08 hod/ 
26.10.2022 

383 706,45 - 2. 

Anton Kurjak – 

KOMPLET KROV 

Nad škoou 673/32 

029 43  Zubrohlava 

IČO: 41 356 586 

24.10.2022 
o 18:06 hod/ 
26.10.2022 

394 110,68 - 3. 

 

Spôsob vyhodnotenia: 

Obstarávateľ postupoval tak, že hodnotil uchádzača / splnenie podmienok účasti a požiadavky na predmet zákazky /, 
ktorý sa na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil ako prvý v poradí. Ak by došlo k vylúčeniu prvého 
uchádzača v poradí, alebo jeho ponuky, obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadavky na 
predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí. 

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

Identifikácia úspešného uchádzača:     Rudolf Stolárik 

Oravská Jasenica 490 

029 64  Oravská Jasenica 

IČO: 35098546 

 

11. Cena úspešného uchádzača8 :     360 366,12 € bez DPH 
  72 073,24 € 20%DPH 
432 439,34 € s DPH 
 

12. Spôsob vzniku záväzku9:      Zmluva o dielo  

13. Podmienky realizácie zmluvy10:                                          dodanie do 28.02.2023 od zaslania objednávky  

 

 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing. Lenka Kivoňová – splnomocnená osoba 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    26.10.2022 

 
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.).  
8 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
10 Lehota plnenia a miesto realizácie. 



16. Prílohy11:  

 

 
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi ktoré patrí aj 

printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 



 


