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OBSTARÁVANIA/OBSTARÁVANIA   

 

Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  SEDEM - reklamná agentúra s. r. o. 

2. Predmet zákazky:                 Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie 

- SEDEM - reklamná agentúra s. r. o. 

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

4. Kód CPV:     31712331-9 Fotovoltické články 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           N/A 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej 

energie - SEDEM - reklamná agentúra s. r. o., číslo projektu nie je k dispozícii 

7. Operačný program:    OPKZP-PO4-SC411-2022-79 

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

predloženia cien alebo ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia celková cena bez DPH v EUR za celý predmet 

dodania 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky4 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

BBF 

elektro s. r. 

o., IČO 

36 177 245 

23.01.2023 
e-

mailom 
áno www.orsr.sk,  N/A N/A áno 

SETEZA, 

spol. s r.o., 

IČO 

31673589 

23.01.2023 
e-

mailom 
áno www.orsr.sk,  N/A N/A áno 

ING. 

MARTIN 

VAGASKÝ 

- VK 

SYSTEM, 

IČO 

37355716 

23.01.2023 
e-

mailom 
áno www.finstat.sk N/A N/A 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/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. 

http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.finstat.sk/
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b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok7 

Poznámka 

BBF elektro s. r. o., 

Radlinského 17/B, 

Spišská Nová Ves, 052 

01, IČO 36 177 245 

27.1.2023 

o 09:42h / 

02.02.2023 

(ŽoV), 

13.02.2023 

64.754,- EUR 

bez DPH 

Oprávnenosť 

dodávať predmet 

zákazky - Splnil 

Výpis z OR 

overil 

obstarávateľ. 

Uchádzač 

predložil na 

základe žiadosti 

do doplnenie 

ponuky kópiu 

VOR. 

Požiadavky na 

predmet zákazky - 

Splnil 

Splnil. 

Dokumenty 

ponuky – Splnil. 

Uchádzač na 

základe žiadosti 

o vysvetlenie/do

plnenie ponuky 

predložil 

dokumenty 

v súlade 

s požiadavkami 

zadávateľa 

zákazky. 

SETEZA, spol. s r.o., 

J.C.Hronského 384/7, 

Spišská Nová Ves, 052 

01, IČO 31673589 

29.01.2023 

o 15:30h / 

02.02.2023 

(ŽoV), 

13.02.2023 

69.678,- EUR 

bez DPH 

Oprávnenosť 

dodávať predmet 

zákazky - Splnil 

Výpis z OR 

Požiadavky na 

predmet zákazky – 

Nie je možné 

vyhodnotiť 

Nie je možné 

vyhodnotiť. 

Uchádzač 

nepredložil 

v stanovenej 

lehote odpoveď 

na žiadosť 

o vysvetlenie/do

plnenie ponuky. 

Uchádzač bude 

vylúčený. 

Dokumenty 

ponuky - splnil 

Predložil všetky 

požadované 

dokumenty. 

ING. MARTIN 

VAGASKÝ - VK 

SYSTEM, Fidlíkova 

5577/5, 06601 Humenné, 

IČO 37355716 

27.01.2023 

o 16:15h / 

02.02.2023 

(ŽoV), 

13.02.2023 

66.597,- EUR 

bez DPH 

Oprávnenosť 

dodávať predmet 

zákazky - Splnil 

Výpis zo ŽR 

Požiadavky na 

predmet zákazky - 

Splnil 

Splnil.  

 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
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.).  
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Dokumenty 

ponuky – Splnil. 

Predložil všetky 

požadované 

dokumenty. Na 

základe žiadosti 

o vysvetlenie 

ponuky 

predložil 

uchádzač 

dokumenty 

ponuky, ktoré 

sú v súlade 

s požiadavkami 

zadávateľa 

zákazky. 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja údaju 

Odkaz na 

internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: N/A 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: uchádzač SETEZA, spol. s r.o., J.C.Hronského 

384/7, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO 31673589, bol vylúčený z dôvodu nepredloženia odpovede na 

žiadosť o vysvetlenie/doplnenie ponuky v stanovenej lehote. Bez vysvetlenia ponuky nie je možné ponuku 

uchádzača vyhodnotiť, pretože uchádzač predložil parameter, ktorý nespĺňa požiadavku zadávateľa na 

predmet zákazky.  

11. Identifikácia úspešného uchádzača:    BBF elektro s. r. o., Radlinského 17/B, Spišská 

Nová Ves, 052 01, IČO 36 177 245 

12. Cena úspešného uchádzača9 :     64.754,- EUR bez DPH, 77.704,80 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku10:     Zmluva o dielo 

14. Podmienky realizácie zmluvy11:                                         Miesto dodania - sídlo Zadávateľa - Textilná 7/A, 

Košice – Nad jazerom, 040 12, Termín dodania - do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o 

dielo 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ľubomír Nagy, konateľ spoločnosti 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    v Košiciach, 13.02.2023 

17. Prílohy12: Výzva, Cenové ponuky, Žiadosti o vysvetlenie/doplnenie ponuky a odpovede uchádzačov, 

register osôb so zákazok účasti vedený ÚVO 

 

 
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 
9 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
10 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
11 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
12 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. 


