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Zápis z prieskumu trhu 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Olšovany, Olšovany č.35, 044 19 Ruskov, IČO: 00324574 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”): „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre 
obyvateľov MRK v obci Olšovany " 
 
Názov verejného obstarávateľa:         Obec Olšovany 
Sídlo:                                                      Obec Olšovany, Olšovany č.35, 044 19 Ruskov 
Štatutárny zástupca:                              František Marcin, starosta obce 
IČO:                                                00324574        
DIČ:                                                        2021244929  
IČ DPH:                                                  SK2021244929 
Tel.:                                                         +421 905 212 606, +421 917 736 488       
Fax:           
E-mail:                                                    detkova@abys.sk 
Internetová stránka:                               https://www.obecolsovany.sk/-profil-verejneho-obstaravania  
Bankové spojenie:    
Číslo účtu.:                   
 
2. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.  
Práce 45000000-7 

3. Dátum vykonania prieskumu trhu: 29.04.2021   
 
4. Zoznam oslovených záujemcov v rozsahu mázov a sídlo osloveného dodávateľa, meno a priezvisko kontaktnej osoby 
dátum oslovenia, informácia o skutočnosti, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu 
v rozsahu predmetu zákazky, overenie, že záujemca nemá uložený zákaz účasti vo VO:  

 
P. 
č. 

 
Obchodné meno a sídlo alebo 

miesto podnikania uchádzača*: 

 
Dátum 

oslovenia 
záujemcu 

 

 
Oprávnenosť záujemcu 

dodať požadované 
plnenie* 

 

Overenie, že záujemca 
nemá uložený zákaz 

účasti vo VO** 

1. NOVICOM s.r.o. 
Slivník 61,  
076 12 Slivník 

IČO: 36591891 

26.03.2021 áno áno 

2. STAVOTREND MI, s.r.o. 
Masarykova 60, 
071 01 Michalovce 

IČO:44846207 

26.03.2021 áno áno 

3. STAVO_SERVIS s.r.o. 
Stred 313,  
023 54 Turzovka 

IČO: 44810636 

26.03.2021 áno áno 

* v prípade, že záujemca  nie je povinný predložiť doklad preukazujúci oprávnenosť dodávať požadované plnenie, prijímateľ 
uvedie odkaz spôsob akým danú skutočnosť overiť (napr. odkaz webové sídlo orsr.sk) 
** súčasťou zápisu z prieskumu trhu bude príloha s printscrn overenia danej skutočnosti 
 
5. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH 
 
6. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky vyhodnocované:  
e-mailom 
 
7. Predložené doklady: Záujemca preukázal splnenie podmienok účasti a predložil doklady podľa  § 32 zápisom do 
zoznamu podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a predložil doklady podľa § 33 a § 34. 
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8. Uchádzači, ktorí predložili ponuku: 

 
P. 
č. 

 
Obchodné meno a sídlo 

alebo 
miesto podnikania 

uchádzača*: 

 
Dátum a 

čas 
predloženia 

ponuky 

 

 
Spôsob 

predloženia 
ponuky 

(osob./pošt
ou/kuriér) 

 

 
Cenová ponuka v EUR 

bez DPH 

Cenová ponuka v EUR s 
DPH 

1. NOVICOM s.r.o. 
Slivník 61,  
076 12 Slivník 

IČO: 36591891 

08.04.2021 

17:19 
e-mailom 160 092,35 EUR bez DPH 192 110,82 EUR s DPH 

2.      

3.      

 
9. Vyhodnotenie prieskumu trhu, vrátane identifikácie a vyhodnotenia splnenia jednotlivých podmienok účasti (ak 
relevantné); vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky; overenia skutočnosti, či sú uchádzači oprávnení 
dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky; overenia, že uchádzači nemajú uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní; identifikácie úspešného uchádzača (dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa) s uvedením ceny/návrhu 
na plnenie kritéria iného ako cena  a informácie o tom, ktorí z oslovených dodávateľov nepredložili ponuku, resp. predložili 
ponuku po termíne:  
Verejný obstarávateľ zákazky skontroloval v obchodnom registri a živnostenskom registri splnenie podmienky mať 
oprávnenie na vykonanie predmetu zákazky a konštatuje, že uchádzač má v obchodnom registri a živnostenskom registri 
zapísanú činnosť zodpovedajúcu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ ďalej vyhodnocoval splnenie podmienky účasti 
týkajúcej sa predloženia Návrhu zmluvy o dielo, Čestných vyhlásení, výkaz výmeru a konštatuje, že uchádzač č.1, predložil 
Návrh Zmluvy o dielo a čestné vyhlásenia, výkaz výmer, ktoré obsahujú požadované údaje a preto uchádzač  č.1 splnil 
požadovanú podmienku účasti.Verejný obstarávateľ konštatuje že, uchádzač č.1 spĺňa podmienku účasti. 
 
10. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača (uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca 
DPH, uvedie sa konečná cena): 160 092,35 EUR bez DPH, 192 110,82 EUR s DPH 
 
11. Dátum vyhodnotenia ponúk: Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka, ...): 29.04.2021 
 

12. Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka, ...): Zmluva o dielo 

 
13. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zodpovednej osoby/osôb, ktorá/ktoré vykonala/vykonali prieskum trhu:  
Peter Šimeček, Konateľ – ABYS Slovakia s.r.o., Spoločnosť splnomocnená na proces verejného obstarávania 
     
Vyhlásenie: 
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším 
presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne 
vynakladanie finančných prostriedkov. 
 
Zodpovedný zamestnanec ( komisia ) : Peter Šimeček 
 
V Bratislave dňa 29.04.2021 

                                                                        ................................................................ 
                             Peter Šimeček, Konateľ – ABYS Slovakia s.r.o., 
                                                                                        Spoločnosť splnomocnená na proces verejného obstarávania 


