
 
 

_______________________________________________ 

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.).  

2Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 3Vyžadujú 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)  
4Napr. 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.  

Záznam z prieskumu trhu 
 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: SlovZink, a.s. 

2. Predmet zákazky:    Zníženie energetickej náročnosti budov SlovZink, a.s. 

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

4. Kód CPV:      09331200-0; 31520000-7, 31170000-8 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  376 773,00 EUR bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS2014+:  Zníženie energetickej náročnosti budov SlovZink, a.s.; 

      310041AUG5 

7. Operačný program:    Operačný program Kvalita životného prostredia 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  priamym oslovením e -mailovou komunikáciou 

9. Kritérium/Kritéria na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena  

 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 
 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodať 

predmet 
zákazky 

(áno/nie) 
 

Spôsob 
overenia 

oprávnenosti 
dodávať 
predmet 
zákazky4 

Zákaz účasti 
vo 

verejnom 
obstarávaní 

(áno/nie) 
 

Spôsob 
overenia 
zákazu 

účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
(áno/nie) 

 

ELVOSOLAR 
a.s., Agátová 

22, 841 01 
Bratislava 

20.09.2022 email áno Obchodný 
register 

nie 

Register 
osôb so 
zákazom 

účasti ÚVO 

áno 

P.U.R.E., s.r.o., 
Bellova 

6314/25, 831 
01 Bratislava 

20.09.2022 email áno 
Obchodný 

register 
nie 

Register 
osôb so 
zákazom 

účasti ÚVO 

áno 

SEAK, s.r.o., 
Levočská 109, 
080 01 Prešov 

20.09.2022 email áno 
Obchodný 

register 
nie 

Register 
osôb so 
zákazom 

účasti ÚVO 

áno 

CitySolar, s.r.o. 
Hviezdoslavova 

1168, 018 63 
Ladce 

20.09.2022 email áno 
Obchodný 

register nie 

Register 
osôb so 
zákazom 

účasti ÚVO 

áno 

LED-SOLAR, 
s.r.o. Lesnícka 

2/A, 080 05 
Prešov 

20.09.2022 email áno 
Obchodný 

register 
nie 

Register 
osôb so 
zákazom 

účasti ÚVO 

áno 

  








