
Záznam z prieskumu trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Vígh - Kovovýroba s.r.o. 

2. Predmet zákazky:                 „Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov –      

       Vígh - Kovovýroba s.r.o.“ 

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

4. Kód CPV:     45000000-7 - Stavebné práce 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           119 204,18 EUR bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  „Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – 

       Vígh - Kovovýroba s.r.o.“, kód: NFP310040CTK5 

7. Operačný program:    Kvalita životného prostredia 

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

        predloženia cien alebo ponúk 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob overenia 

zákazu účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

AMAZON 

s.r.o. 

 

18.01.2023 
e-

mailom 
áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

AKTIM 

s.r.o. 
18.01.2023 

e-

mailom 
áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

PlanSan 

s.r.o. 
18.01.2023 

e-

mailom 
áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie kritéria 

Vyhodnotenie 

splnenia podmienok 
Poznámka 

AMAZON s.r.o. 

Madáchová 17 

943 60 Nána 

26.01.2023, 

22:07/ 

30.01.2023 

114 390,50 

EUR bez DPH 

splnil podmienky 

účasti 
 

AKTIM s.r.o. 

Veľký Harčáš 110 

945 01 Komárno 

27.01.2023, 

8:26/ 

30.01.2023 

115 233,00 

EUR bez DPH 

splnil podmienky 

účasti 
 

PlanSan s.r.o. 

Bratislavská 1043/24 

900 51 Zohor 

27.01.2023, 

19:03/ 

30.01.2023 

115 671,85 

EUR bez DPH 

splnil podmienky 

účasti 
 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení: 

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: Nebol vylúčený žiadny uchádzač 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:    AMAZON s.r.o.  

12. Cena úspešného uchádzača:     114 390,50 EUR bez DPH,  

        137 268,60 EUR s DPH  

13. Spôsob vzniku záväzky:     Zmluva o dielo 

14. Podmienky realizácie zmluvy:    miesto realizácie:   

k.ú. Horný Bar, pč.: 229/13, 231/6, 

lehota plnenia: 30.11.2023 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Attila Mészáros, poverená osoba 

 

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

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Horný Bar, 30.1.2023 

17. Prílohy:       Printstcreen: www.uvo.gov.sk a www.orsr.sk 

 

 


