
Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu  

Záznam z prieskum trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  Mesto Sabinov 

2. Predmet / názov zákazky:    Vypracovanie účelových energetických  

auditov pre mesto Sabinov 

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

4. Kód CPV:      71314300-5 – Poradenské služby pre oblasť  

efektívneho využitia energie 

5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Vypracovanie účelových energetických  

auditov pre mesto Sabinov 

Kód ITMS2014+: 310040BBJ2 

6. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    internetový prieskum 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšia cena s 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 

VO 

(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

zákazu 
účasti6 

Prijatá 
ponuka: 

áno/nie 

ENECO, 

s.r.o. 

Budovate

ľská 38, 

080 01 

Prešov 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.sk nie 

Virtuálny 
správca 
budov, 

s.r.o. 

Jarková 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.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/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 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/


31, 080 

01 Prešov 

Ing.Juraj 

Platko 

Dilongov

a 6, 080 

01 Prešov 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.zrsr.sk nie uvo.gov.sk áno 

adc team, 

s.r.o. 

Staničná 
2073/12, 

082 21 

Veľký 
Šariš 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.sk nie 

EkoEnerg

y-Group, 

s.r.o. 

Chrenove

c-Brusno 

433, 972 

32 

Chrenove

c-Brusno 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.sk nie 

REMAK

O spol. s 

r.o. 

Popradsk

á 68, 040 
11 Košice 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.sk nie 

ProCer 

Košice, 
s.r.o. 

Benadova 

913/7, 

040 22 

Košice 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.sk nie 

EC – 

expert s. 

r. o. 

Tŕnie 84, 
962 34 

Tŕnie 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.sk nie 

Domec, 

s.r.o. 

Partizáns
ka cesta 

14, 

Banská 
Bystrica 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.sk nie 



NUNAV

UT, s. r. 

o. 

Snežienk
ová 74, 
971 01 

Prievidza 

13.09. 

2021 
e-mail áno www.orsr.sk nie uvo.gov.sk nie 

b) zoznam predložených ponúk7: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/dátu
m vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria8 

Vyhodnotenie splnenia 

podmienok9 
Poznámka 

MGU, s.r.o. 

Snežienková 74 
971 01 Prievidza 

22.09.2021 – 

09:46 
9.450,00 € 

(neplatca DPH) 

§32 odst.1 písm. e) a f) 
zákona č. 343/2015 Z. 

z. a nesmie u neho 

existovať dôvod na 
vylúčenie podľa §40 

ods. 6 zákona č. 
343/2015 Z. z. 

 

LUCRAS, s.r.o. 
Priemyselná 1 

031 01 Liptovský 
Mikuláš 

22.09.2021 – 

09:46 
12.990,00 € 

(neplatca DPH) 

§32 odst.1 písm. e) a f) 
zákona č. 343/2015 Z. 

z. a nesmie u neho 

existovať dôvod na 
vylúčenie podľa §40 

ods. 6 zákona č. 
343/2015 Z. z. 

 

SLOVGEOTERM, a.s. 

Palisády 39 

811 06 Bratislava 

23.09.2021 – 
08:56 

7.931,04 € 

§32 odst.1 písm. e) a f) 
zákona č. 343/2015 Z. 

z. a nesmie u neho 

existovať dôvod na 
vylúčenie podľa §40 

ods. 6 zákona č. 
343/2015 Z. z. 

 

EnergyTech, s.r.o. 

Vysokoškolákov 
8556/33B 
010 08 Žilina 

24.09.2021 – 

09:40 
10.080,00 € 

§32 odst.1 písm. e) a f) 

zákona č. 343/2015 Z. 
z. a nesmie u neho 

existovať dôvod na 
vylúčenie podľa §40 

ods. 6 zákona č. 
343/2015 Z. z. 

 

Eneco, s.r.o.  

Budovateľská 
11628/38, 080 01 

Prešov 

24.09.2021 – 

09:40 
10.140,00 € 

§32 odst.1 písm. e) a f) 
zákona č. 343/2015 Z. 

z. a nesmie u neho 

existovať dôvod na 
vylúčenie podľa §40 

ods. 6 zákona č. 
343/2015 Z. z. 

 

CEVO, s.r.o. 
Ambrova 35 

831 01 Bratislava 

24.09.2021 – 

09:40 
16.581,60 € 

§32 odst.1 písm. e) a f) 
zákona č. 343/2015 Z. 

z. a nesmie u neho 

existovať dôvod na 

 

                                                   
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.).  




