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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:   Obec Oravská Lesná  

2. Predmet zákazky:      Novostavba informačného centra 

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

4. Kód CPV:       45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                             84 914,60 Eur bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:   Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a  

                                                                                   kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK      

                                                                                   pohraničí,  

7. Operačný program:     Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu
1
:                na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a               

                                                                                          následného predloţenia cien alebo ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
2
:  najniţšia celková cena v EUR s DPH 

a) zoznam oslovených dodávateľov
3
 : 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

oprávnenosti 
dodávať 
predmet 
zákazky

4
 

Zákaz 
účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

zákazu účasti 
vo verejnom 
obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

DREVOSTAVBY 
BRUNO 
SLOVAKIA, 
s.r.o., Plavisko 
7, 034 01 
Ruţomberok 

03.02.2022 mailom Áno 

www.orsr.sk Nie www.uvo.gov.sk 

Nie 

M – STAV s.r.o., 
Raková 1790, 
023 51  

03.02.2022 mailom Áno 
www.orsr.sk Nie www.uvo.gov.sk 

Nie 

TERCIA, spol. 
s r.o., Kamenná 
cesta 8869, 010 
01 Ţilina 

03.02.2022 mailom Áno 

www.orsr.sk Nie www.uvo.gov.sk 

Nie  

NOVYS s.r.o., 
Dunajská 
1467/21, 010 01 
Ţilina 

03.02.2022 mailom Áno 

www.orsr.sk Nie www.uvo.gov.sk 

Nie 

 

 

 

                                                             
1
 Uviesť aký:  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloţenia cien alebo ponúk, 

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s moţnou identifikáciou 
hodnoty tovaru/sluţby/stavebnej práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.). 
2
 Napr. najniţšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 

3
 Vyţadujú 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. 
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b) zoznam predloţených ponúk
5
: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 
kritéria

6
 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok
7
 

Poznámka 

Vladimír Malých – 
Hydroizomat, 

Clementeisa 53, 909 01 
Skalica 

10. 02. 2022, 
13:05 / 

23. 02. 2022 

94 940,70 Eur 
s DPH 

Neboli 
vyhodnocované 

- 

PLQ Development, 
s.r.o., P. Pázmaňa 
915/9, 927 01 Šaľa 

18. 02. 2022, 
12:13 / 

23. 02. 2022 

95 804,88 Eur 
s DPH 

Neboli 
vyhodnocované 

- 

STAVEBNÝ PODNIK 
s.r.o., Ulica miestneho 
priemyslu 561, 029 01 

Námestovo 

21. 02. 2022, 
08:10 / 

23. 02. 2022 

94 613,39 Eur 
s DPH 

Splnil 

Uchádzač bude 
vyţiadaný 
poskytnúť 
súčinnosť 
k podpisu 

zmluvy 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení
8
: 

Identifikácia zdroja údaju 
Odkaz na 

internetovú stránku  
(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota 

kritéria 
Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

 
10. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž: 

PČ Zoznam dokladov
9
 

Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 Subjekt č. 3 

STAVEBNÝ PODNIK 
s.r.o. 

Vladimír Malých – 
Hydroizomat  

PLQ Development, 
s.r.o. 

Ulica miestneho 
priemyslu 561  
029 01 Námestovo 

Clementeisa 53 
909 01 Skalica 

P. Pázmaňa 915/9 
927 01 Šaľa 

IČO: 36 373 249 IČO: 41 208 838 IČO: 47 910 003 

1. Identifikačné údaje 
Splnil 
- predloţil 

Splnil Splnil 

2. Výkaz výmer 
Splnil 
- predloţil, cena je 
adekvátna 

Splnil Splnil 

3. 
Návrh uchádzača na 
plnenie kritérií 

Splnil 
- predloţil 

Splnil Splnil 

4. Návrh Zmluvy o dielo 

Splnil 
- predloţil, prílohy 
bude vyţiadaný k 
podpisu 

Nebolo 
posudzované 

Nebolo 
posudzované 

5. 
Fotokópia dokladu 
o oprávnení dodávať tovar 

Splnil 
- predloţil 

Splnil Splnil 

                                                             
5
 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predloţili. 

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, 

poţiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
8
 Vyţadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 

9
 V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať 

stavebné práce/poskytovať sluţbu predkladá výpis z obchodného registra,  ţivnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie 

(uviesť). 
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6. 
Zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní 

Splnil 
Verejný obstarávateľ 
overil túto skutočnosť 
v zozname vedenom 
na UVO 

Splnil 
Verejný obstarávateľ 
overil túto 
skutočnosť 
v zozname 
vedenom na UVO 

Splnil 
Verejný 
obstarávateľ overil 
túto skutočnosť 
v zozname 
vedenom na UVO 

7. 
Čestné vyhlásenie o 
subdodávke 

Splnil 
- predloţil vyhlásenie 
s informáciou 
o nepouţití 
subdodávky 

Nebolo 
posudzované 

Nebolo 
posudzované 

 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nebol vylúčený ţiaden uchádzač 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:    STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 

Ulica miestneho priemyslu 561                                                                      
029 01 Námestovo 

13. Cena úspešného uchádzača
10

 :     78 877,49 EUR bez DPH 

94 613,39 EUR s DPH 

14. Spôsob vzniku záväzku
11

:      Zmluva o dielo 

15. Podmienky realizácie zmluvy
12

:                                          v súlade s harmonogramom 

 

 

16. Osoba poverená vykonaním prieskumu trhu:  Ing. Peter Štefaňák, PhD. 

 

 

17. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Oravská Lesná, 23. 02. 2022 

19. Prílohy
13

:  

a. Výzva s prílohami 

b. Odoslanie výzvy 

c. Ponuky uchádzačov 

d. Oznámenie o výsledku 

                                                             
10

 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, ţe dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
11

 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí sluţieb, objednávka a pod. 
12

 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
13

 Uviesť a priloţiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 


