
Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu  

Záznam z prieskum trhu – časť 1 Zateplenie 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  AŽD W Poprad, s.r.o., Scholtzova 4291/1A, 

Poprad - Matejovce 059 51 

2. Predmet/názov zákazky: Stavebné úpravy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti 

objektov AŽD W Poprad, s.r.o.    

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

4. Kód CPV: Hlavný predmet   45000000-7 Stavebné práce, 45321000-3 Tepelnoizolačné práce,  

   45261410-1 Strešné izolačné práce  

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+: Zníženie energetickej náročnosti objektov spoločnosti 

AŽD W Poprad, s.r.o., kód: 310041ACR5   

6. Operačný program: Kvalita životného prostredia 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:na základe výzvy/oslovenia dodávateľov, zverejnenia výzvy 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia celková cena bez DPH (pre časť 1) 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávne
nie 

dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

oprávnenos
ti dodávať 
predmet 
zákazky5 

Zákaz 
účasti vo 

VO 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 
zákazu 
účasti6 

Prijatá 
ponuka

: 
áno/nie 

CDI-FRIMCOM-
JANISTAV s.r.o., 

Laurinská ul. 8, 811 01 
Bratislava 

IČO: 45 558 388 

23.4.2021 e-mailom áno ORSR nie 
Portál 
ÚVO 

Áno 

CIPI, s.r.o. 
Bystrická cesta 2761 
Ružomberok 034 01 

IČO: 36 428 469 

23.4.2021 e-mailom áno ORSR nie 
Portál 
ÚVO 

Nie 

EKO - MONT, s.r.o. 
479 

Rudina 023 31 
IČO: 45 497 869 

23.4.2021 e-mailom áno ORSR nie 
Portál 
ÚVO 

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. 
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 



b) zoznam predložených ponúk7: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/dátu
m vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria8 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok9 
Poznámka 

TetraStav, s.r.o., 
Štiavniška 245, 034 01 

Ružomberok 

18.5.2021 
12:29 hod. 

473 765,73 
Eur bez DPH 

Viď. pozn.  

PB bau, s.r.o., Gaštanová 
259, 072 22 Strážske 

 

17.5.2021 
20:40 hod. 

496 625,61 
Eur bez DPH 

Viď. pozn.  

CDI-FRIMCOM-
JANISTAV s.r.o., 

Laurinská ul. 8, 811 01 
Bratislava 

18.5.2021 
13:34 hod.  

498 861,66 
Eur bez DPH 

Viď. pozn.  

Pozn.: 

Zadávateľ, v súlade s informáciami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk, vyhodnocoval 
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom 
mieste v poradí.  

Najnižšiu cenu na uvedený predmet zákazky (ktorá bola aj kritériom na vyhodnotenie ponúk) 
ponúkol uchádzač TetraStav, s.r.o., Štiavniška 245, 034 01 Ružomberok. Uchádzač splnil  
podmienky uvedené vo výzve a stal sa víťazným uchádzačom.  

Ponuky ostatných uchádzačov neboli už ďalej vyhodnocované.  

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola uchádzačom zaslaná e-mailom dňa 21.6.2021. 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na 
internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota 

kritéria 
Poznámka 

    
    
    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

 

10. identifikácia prepojenia medzi zainteresovanou  
osobou verejného obstarávateľa a uchádzača a  
prijaté  opatrenia v súlade s § 23 ZVO   konflikt záujmov bol vylúčený 

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

12. Identifikácia úspešného uchádzača:  TetraStav, s.r.o., Štiavniška 245, 034 01 Ružomberok
   

 
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 Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje. 



13. Cena víťaznej ponuky11 :   473 765,73 Eur bez DPH / 568 518,88 Eur s DPH 
    

14. Spôsob vzniku záväzku12:   Zmluva o dielo 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  

 

 

................................................   ........................................... 
Ing. Vladimír Ketner , MBA    Ing. Vladimír Kľoc 
Konateľ AŽD W Poprad, s.r.o.   Koordinátor manažmentu výkonnosti 
  

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:  v Poprade, dňa 25.6.2021   

17. Prílohy13: 

- Výzva na predloženie cenovej ponuky 

- Zverejnenie výzvy na webe zadávateľa, zaslanie na CKO, oslovenie uchádzačov e-mailom 

- Ponuky uchádzačov 

- Zápisnica z vyhodnotenia kritérií  

- Kontrolný hárok z vyhodnotenia ponuky uchádzača TetraStav, s.r.o.  

 

 
11 Uviesť s DPH aj bez DPH. 
12 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
13 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu. 


