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Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu 

Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov, IČO: 00324671 

2. Názov zákazky: „Kanalizácia Ruskov“ 

3. Predmetom obstarávania je Kanalizácia Ruskov.  

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):   práce 

5. Kód CPV:                                                           45000000-7                                                   

6. Predpokladaná hodnota zákazky:                179 642,21 EUR bez DPH 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:                                       E559    

8. Operačný program: Ministerstvom životného prostredia 

(Enviromentálny fond) 

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    e – mail  

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšia cena s DPH  

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá ponuka: 
áno/nie 

EKO SVIP, s.r.o. 
19.04.2021 e-mail áno  áno  

Ing. Milan Štupák - IVS 19.04.2021 e-mail áno  áno 

REMOPEL, s.r.o. 19.04.2021 e-mail áno áno  

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 
ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnoteni

a 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

Ing. Milan Štupák - IVS 
Nová Ľubovňa 791 
065 11 Nová Ľubovňa 
IČO: 10769676 

27.04.2021 

13:21 

215 203,54 
EUR s DPH 

nesplnil 

Nepredložil doklady 
ako to bolo uvedené vo 
Výzve na predkladanie 

ponúk 

REMOPEL, s.r.o. 
Hollého 30, 083 01 Sabinov 
IČO: 36474614 

27.04.2021 

14:19 

215 403,79 

EUR s DPH 
nesplnil 

Doklady na splnenie 
podmienok účasti 

stanovené Verejným 
obstarávateľom neboli 
predložené správne. 
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EKO SVIP, s.r.o. 

Ovocinárska 48, Sabinov 

IČO: 36449717 

29.04.2021 

09:05 

214 777,27 

EUR s DPH 
splnil  

 

b) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

    

    

    

c) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

Verejný obstarávateľ zákazky vyhodnotil ponuky podľa § 40 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),   
Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti Verejný obstarávateľ postupoval podľa § 40 zákona, pričom posúdil 
ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona, Výzvy na predkladanie 
ponúk a uchádzač č.3 splnili podmienky Verejného obstarávateľa. 
Uchádzač preukázali splnenie podmienok účasti a predložili doklady podľa § 32 zápisom do zoznamu podnikateľov 
a uchádzač č.3 predložili doklady podľa § 33 a § 34.  
Verejný obstarávateľ taktiež skontroloval v obchodnom registri a živnostenskom registri splnenie podmienky mať 
oprávnenie na vykonanie predmetu zákazky a konštatuje, že všetci uchádzači majú v obchodnom registri 
a živnostenskom registri zapísanú činnosť zodpovedajúcu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ ďalej 
vyhodnocoval náležitosti ponuky týkajúcej sa predloženia Návrhu zmluvy o dielo, Čestných vyhlásení, výkazu 
výmeru a konštatuje, že uchádzači č.2 a č.3 predložili Návrh Zmluvy o dielo a čestné vyhlásenia, výkaz výmer, 
ktoré obsahujú požadované údaje a preto uchádzači  č.1 a č.3 splnili náležitosti ponuky. 
Uchádzač č.1 bol vylúčený podľa § 40 ods. (13) zákona a podľa § 40 ods. (6) písm. a) zákona. 
Uchádzač č.2 bol vylúčený podľa § 40 ods. (13) zákona a podľa § 40 ods. (6) písm. a) zákona. 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  

Ing. Milan Štupák – IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO: 10769676 – podľa § 40 ods. (13) 

zákona a podľa § 40 ods. (6) písm. a) zákona. 

REMOPEL, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov, IČO: 36474614 – podľa § 40 ods. (13) zákona a podľa § 40 

ods. (6) písm. a) zákona. 

Identifikácia úspešného uchádzača: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, IČO: 36449717 

13. Cena víťaznej ponuky s DPH: 214 777,27 s DPH        

14. Cena víťaznej ponuky bez DPH: 178 981,06 bez DPH 

15. Spôsob vzniku záväzku9: Zmluva o dielo      

16. Podmienky realizácie zmluvy10: 6 mesiacov (od zadania zákazky)    
17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:                  v Bratislave, 09.11.2021 

Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Peter Šimeček, Konateľ – ABYS Slovakia s.r.o., 
Spoločnosť splnomocnená na proces verejného obstarávania 

18.  Prílohy11:  

 
 
 
 
 
 


