
Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 

2. Predmet / názov zákazky:    Rekonštrukcia montážnej haly 

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

4. Kód CPV:      45000000-7 Stavebné práce 

5. Kód žiadosti o NFP v ITMS 2014+:   NFP310040W697 

6. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

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

        následného predloženia cien alebo ponúk 

8. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  Najnižšia cena v EUR bez DPH 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 

zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

oprávnenosti 
dodávať 
predmet 

zákazky5 

Zákaz 
účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

zákazu 
účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 

áno/nie 

VSH s.r.o. 03.06.2019 
Písomná 
žiadosť 

áno 

www.orsr.sk nie Register 

osôb so 
zákazom 
vedený 
UVO 

áno 

SI.DA 

s.r.o. 
03.06.2019 

Písomná 
žiadosť 

áno www.orsr.sk nie Register 

osôb so 
zákazom 
vedený 
UVO 

áno 

JMD Bau 

SK s.r.o. 
03.06.2019 

Písomná 
žiadosť 

áno www.orsr.sk nie Register 

osôb so 
zákazom 
vedený 
UVO 

áno 

b) zoznam predložených ponúk6: 

 
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 (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako 

30 000 EUR). 
5
 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. 

6 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 



Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 

kritéria7 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok8 

Poznámka 

VSH s.r.o. 

Kameničany 308 

Kameničany 018 54 

11.06.2019, 

10:00/20.06.20

19 

1 135 144,00 

bez DPH 

Viď príloha tohto 
záznamu - 

printscreeny 

 

SI.DA s.r.o. 

P. O. Hviezdoslava 67/16 

Nová Dubnica 018 51 

13.06.2019, 

8:12/20.06.201

9 

958 859,00 

bez DPH 

Viď príloha tohto 
záznamu - 

printscreeny 

 

JMD Bau SK s.r.o. 

Lieskovec 816/93 

Dubnica nad Váhom 018 
41 

18.06.2019, 

14:40/20.06.20

19 

1 148 901,00 

bez DPH 
Viď príloha tohto 

záznamu - 
printscreeny 

chýba dátum v 
zmluve 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení9: 

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: N/A 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:     SI.DA s.r.o. 

12. Cena víťaznej ponuky10 :      958 859,00 EUR bez DPH,        

                                                                                                1 150 630,80 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku11:      Zmluva o dielo 

14. Podmienky realizácie zmluvy12:                                  lehota: do 30.11.2019,  

miesto: stavba REMÍZA 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing. Roman Ušiak, predseda           
                                                                                                 predstavenstva a generálny riaditeľ 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Dubnica nad Váhom, 20.06.2019 

17. Prílohy13:  

• Oslovenie dodávateľov 

• Predložené ponuky 

• Printscreeny preukazujúce splnenie podmienok účasti (OR SR, Register osôb so zákazom) 

 
7 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
8 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
9 Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje, (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný 
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 30 000 EUR). 
10 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
11 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
12 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
13 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. 


