
Záznam z prieskum trhu 

 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  OZETA NEO, a.s. 

2. Predmet zákazky:                 Parná kotolňa - výmena parného kotla a rozvodov pary 

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

4. Kód CPV:     45000000-7 Stavebné práce 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           349 356,55 eur bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: Zníženie energetickej náročnosti kotolne v spoločnosti 

OZETA NEO, a.s. 

Kód projektu v ITMS2014+: 310041AUB5 

7. Operačný program:    Operačného programu Kvalita životného prostredia 

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

predloženia cien alebo ponúk + zverejnenie na CKO 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena s DPH 

 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávne
nie 

dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

oprávnenosti 
dodávať 
predmet 
zákazky4 

Zákaz 
účasti vo 
verejno

m 
obstaráv

aní 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 
zákazu 

účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

 
ČKD Dukla, 
Montáže s.r.o. 
Štrková 
984/10F 
010 01 Žilina 
IČO: 31591086 

 

17.8.2021 mailom áno 

www.orsr.sk nie ww.uvo.sk 

áno 

IPECON, s.r.o. 
Dolné Rudiny 

8209/43 
010 01 Žilina 

17.8.2021 mailom áno 

www.orsr.sk nie ww.uvo.sk 

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/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. 



IČO: 36374784 
Hermann SK, 

spol. s r.o. 
Ružová 2130/2 

955 01 
Topoľčany 

IČO: 44314507 

17.8.2021 mailom áno 

www.orsr.sk nie ww.uvo.sk 

nie 

Pro Class, 
s.r.o. 

Bratislavská 
8434/51 
841 06 

Bratislava 
IČO: 46677178 

17.8.2021 mailom áno 

www.orsr.sk nie ww.uvo.sk 

nie 

 

 

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 

Hermann SK, spol. s r.o. 
Ružová 2130/2 
955 01 Topoľčany 
IČO: 44314507 

26.8.2021 
o 13:34 

417 519,46 eur 
s DPH 

 
(po oprave 

bude 
417 039,46 eur 

s DPH) 

Zaslaná výzva na 
vysvetlenie/úprava 

ponuky dňa 
10.9.2021 

 

ČKD Dukla, Montáže 
s.r.o. 
Štrková 984/10F 
010 01 Žilina 
IČO: 31591086 

 

27.8.2021 
o 8:52 

388 908,74 eur 
s DPH 

Zaslaná výzva na 
vysvetlenie/úprava 

ponuky dňa 
10.9.2021 

 

KALORIM s.r.o. 
759, Nesluša 023 41 
IČO: 50625781 

27.8.2021 
o 11:04 

352 261,60 eur 
s DPH 

Zaslaná výzva na 
vysvetlenie/úprava 

ponuky dňa 
10.9.2021 

 

BECO, spol. s r.o. 
Dolné Rudiny 1 
010 91 Žilina 
IČO: 44629281 

27.8.2021 
o 13:49 

312 623,18 eur 
s DPH 

Zaslaná výzva na 
vysvetlenie/úprava 

ponuky dňa 
10.9.2021 

 

PB Bau, s.r.o. 
Gaštanová 259 
072 22 Strážske 
IČO: 51204452 

27.8.2021 
o 14:08 

418 522,07 eur
 s DPH 

splnené  

 

 

 
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.).  



 

 

a) zoznam predložených ponúk po výzve na doplnenie/vysvetlenie ponuky8: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 

kritéria9 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok10 
Poznámka 

ČKD Dukla, Montáže 
s.r.o. 
Štrková 984/10F 
010 01 Žilina 
IČO: 31591086 

 

14.9.2021 
o 10:34 

388 688,40 eur 
s DPH 

áno 

Predložil 
doplnenie 
v zmysle 
žiadosti 

o vysvetlenie/do
plnenie, vrátane 
typu kotla (ako 

doplňujúcu 
otázku zo dňa 

22.9.2021) 

KALORIM s.r.o. 
759, Nesluša 023 41 
IČO: 50625781 

20.9.2021 
o 17:40 

353 862,28 eur 
s DPH 

nie 

Nepredložil 
doplnenie/vysve
tlenie cenovej 

ponuky 
v stanovenom 
termíne (do 
20.9.2021 do 

17:00) 
 

Nesprávne 
doplnenie/vysve
tlenie ponuky – 

neopravenie 
súčtu v objekte 
PS 1.01 Parná 
kotolňa, časť 

1.3 
Prevádzkový 

rozvod 
silnoprúd 

 
V podpísanom 

rozpočte, str. 32 
(PS1.01 Parná 
kotolňa, časť 

1.3 
Prevádzkový 

rozvod 
silnoprúdu, 

MaR je súčet, 
ktorý 

nezodpovedá 
rekapituláciám 
ani celkovému 

 
8 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
9 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
10 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  



stavebnému 
rozpočtu 

BECO, spol. s r.o. 
Dolné Rudiny 1 
010 91 Žilina 
IČO: 44629281 

20.9.2021 
o 15:39 

312 623,18 eur 
s DPH 

áno 

Predložil 
doplnenie 
v zmysle 
žiadosti 

o vysvetlenie/do
plnenie, vrátane 
typu kotla (ako 

doplňujúcu 
otázku zo dňa 

22.9.2021)  

PB Bau, s.r.o. 
Gaštanová 259 
072 22 Strážske 
IČO: 51204452 

27.8.2021 
o 14:08 

418 522,07 eur
 s DPH 

áno 

Predložil 
doplnenie 
v zmysle 
žiadosti 

o vysvetlenie/do
plnenie, vrátane 
typu kotla (ako 

doplňujúcu 
otázku zo dňa 

22.9.2021) 

 

 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  

Hermann SK, spol. s r.o. – nepredlžil 
vysvetlenie/doplnenie cenovej ponuky na základe 
výzvy 
KALORIM s.r.o.: 
- nepredložil vysvetlenie/doplnenie cenovej 

ponuky v stanovenom termíne,  
- nesprávne doplnenie/vysvetlenie ponuky – 

neopravenie súčtu v objekte PS 1.01 Parná 
kotolňa, časť 1.3 Prevádzkový rozvod 
silnoprúd 

- v podpísanom rozpočte, str. 32 (PS1.01 Parná 
kotolňa, časť 1.3 Prevádzkový rozvod 
silnoprúdu, MaR je súčet, ktorý nezodpovedá 
rekapituláciám ani celkovému stavebnému 
rozpočtu 

 
 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:    BECO, spol. s r.o. 

 

12. Cena úspešného uchádzača11 :     312 623,18 eur s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku12:     Zmluva o dielo 

 

14. Podmienky realizácie zmluvy13:                                          

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



Miesto realizácie: OZETA NEO, a.s., ul. Dopravná 
2098/9, 955 01 Topoľčany, parc. č. 1492/8, súp.č. 
4049. 

Termín dodania predmetu zákazky: do 05 
mesiacov od účinnosti zmluvy 

 

 

 

 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA, splnomoc. na VO 

 

 

 

 

 

Schválil: PhDr. Stanislav Šotník, člen predstavenstva 
OZETA NEO, a.s. 

 

 

 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Bratislava, 7.10.2021 

 

 

 

17. Prílohy14:  

Výzva na predloženie ponuky, vrátane príloh (1-3) 

Printscreen mailov – oslovenie 4 potenciálnych uchádzačov 

Print screen mailu – žiadosť o zverejnenie zákazky na CKO (vrátane tabuľky zverejnenia) 

Printscreen – zverejnenie výzvy na webovej stránke prijímateľa 

Obchodny register – oslovení potenciálny uchádzači 

Register osôb so zákazom účasti VO 

Cenová ponuka spoločnosti Hermann SK, spol. s r.o., vrátane print screen mailu o prijatí CP 

Cenová ponuka spoločnosti ČKD Dukla, Montáže s.r.o., vrátane print screen mailu o prijatí CP 

Cenová ponuka spoločnosti KALORIM s.r.o., vrátane print screen mailu o prijatí CP 

Cenová ponuka spoločnosti BECO, spo. s r.o., vrátane print screen mailu o prijatí CP 

Cenová ponuka spoločnosti PB Bau, s.r.o., vrátane print screen mailu o prijatí CP 

Zaslanie žiadosti o vysvetlenie ponuky (Žiadosť + print screen mailu) - Hermann SK, spol. s r.o., ČKD 
Dukla, Montáže s.r.o., KALORIM s.r.o., BECO, spo. s r.o. 

Doplnenie/vysvetlenie ponuky od spoločnosti ČKD Dukla, vrátane print screen mailu so zaslaním doplnenia 

 
14 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. 



Doplnenie/vysvetlenie ponuky od spoločnosti BECO, spo. s r.o., vrátane print screen mailu so zaslaním 
doplnenia 

Doplnenie/vysvetlenie ponuky od spoločnosti KALORIM s.r.o., vrátane print screen mailu so zaslaním 
doplnenia 

Zaslanie žiadosti o presného typu kotla - ČKD Dukla, Montáže s.r.o., PB Bau, s.r.o. (Kalorim bol vylúčený, 
BECO predložilo typ kotla vo vysvetlení) 

Doplnenie typu kotla od spoločnosti ČKD Dukla, vrátane print screen mailu so zaslaním doplnenia 

Doplnenie typu kotla od spoločnosti PB Bau, s.r.o., vrátane print screen mailu so zaslaním doplnenia 

Register osôb so zákazom  

Výpis z obchodného registra - Hermann SK, spol. s r.o., ČKD Dukla, Montáže s.r.o., KALORIM s.r.o., 
BECO, spo. s r.o., PB Bau, s.r.o. 

 

 

 

 

 


