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Záznam z prieskumu trhu 
 
 

 
Záznam z prieskumu trhu pre zákazku súlade s metodickým pokynom CKO č.12 (verzia 7) upravujúcim pravidlá a 

postupy obstarávania  pre prijímateľov, ktorí nie sú verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 

50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb:  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov PUM, s.r.o. 

Poštová adresa Š. Moysesa 42/4 

Mesto Žiar nad Hronom  

PSČ 965 01 

IČO 36 628 344 

Kontaktná osoba  Peter Uhrovič, konateľ spoločnosti, uhrovic@pum.sk; 0905324190 

 
 
 

2. Názov zákazky a kód CPV 
 

„Modernizácia AC 33“ 
 
 
Hlavný slovník: 
45210000-2- Stavebné práce na stavbe budov 
45340000-2 - Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení 
45236000-0 -Stavebné práce na stavbe plôch 
03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice 
77315000-1 – Výsadba 
45420000-7 - Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov. 

 
 

3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 
 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte AC 33 a v areáli objektu v nasledovnom rozsahu: 

1.) Stavebné úpravy a udržiavacie práce na 3. Poschodí objektu AC33 spočívajú v nasledovnom: 
- Vyrovnanie podlahy a uloženie vinylovej podlahovej krytiny 
- Inštalácia vnútorných chladiacich a vykurovacích jednotiek a rozšírenie vonkajšej jednotky 
- Vyspravenie rýh ( po inštalácii nových rozvodov )  , omietanie a maľba interiéru 
Osadenie dverových výplní 

 

2.) Stavebné úpravy a udržiavacie práce týkajúce sa oplotenia a vstupných brán: 
- Demontáž existujúcich dvojkrídlových vstupných brán a kovových častí oplotenie 
- Montáž nových dvojkrídlových vstupných brán s automatickým otváraním a kontrolovaným vstupom osôb. Inštalácia 

domového vrátnika na vonkajších bránkach. Kamerový systém a systém napájania elektrickou energiou 
a slaboprúdových rozvodov. 

- Náhrada kovových výplní oplotenia murovaným oplotením s hladkým omietnutím.  Z vnútornej časti je navrhovaná 
popínavá zeleň.   

 

3.) Stavebné úpravy a udržiavacie práce týkajúce sa existujúcich spevnených plôch: 
- Demontáž existujúcej zámkovej dlažby, zbúranie existujúcej tribúnky a múrika, vybúranie poškodených betónových 

plôch, vybúranie asfaltových plôch, odstránenie štrkových plôch 
- Osadenie betónových obrubníkov 
- Vybudovanie betónovej prístupovej komunikácie (v mieste pôvodnej asfaltovej) vyspravenie betónových plôch 
- Pokládka zámkovej a zatrávňovacej dlažby 
- Osadenie stojanov na bicykle 
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4.) Stavebné úpravy a udržiavacie práce týkajúce sa sadových úprav: 
- Osadenie betónových kvetináčov a vertikálnej zelenej steny s popínavou zeleňou ( pavinič trojlaločný , akébia 

päťpočetná, hortenzia )  
- Doplní sa výsadba nízko vzrastlej zelene (Nátržník , dráč , levanduľa ... )  

 
5.) Drobná stavba – prístrešok: 

- Jedná sa o prístrešok rozmerov 7,0 x 3,5 m. Prístrešok bude osadený na základových pätkách. Drevená rámová 
konštrukcia bude tvorená  6-timi drevenými stĺpmi a nosníkmi. Strecha bude pultová, vyspádovaná do jednej strany.  
Prístrešok bude z dvoch strán obložený dreveným obkladom , ochrana pred dažďom a vetrom.  Spevnená plocha 
pod prístreškom bude zo zámkovej dlažby .  

v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33,811 06  Bratislava, 
Ing. Arch. Mária Drblíková kde je uvedený podrobný popis stavebných prác spolu s výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.  

 
Prijímateľ podrobným opisom predmetu zákazky (projektovou dokumentáciou a výkazom výmer) stanovil minimálne požiadavky, 
ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že prijímateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (projektová 
dokumentácia a výkaz výmer) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 
môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent, pod podmienkou, že ekvivalentný produkt bude spĺňať 
minimálne úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú navrhnuté projektantom v rámci projektovej dokumentácie. Pri 
produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.  

 

4. Požadovaný termín a miesto dodania: 
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 
Dĺžka trvania zákazky: do 6 mesiacov odo dňa  vyzvania Objednávateľom na odovzdanie a prevzatie staveniska. Bližší popis je 

uvedený v návrhu Zmluvy o dielo – príloha č. 3 tejto výzvy. 

Miesto plnenia: Riešený objekt je situovaný na Ulici SNP v zastavanom území obce, v katastrálnom území mesta Žiar nad 

Hronom, okres Žiar nad Hronom, v Banskobystrickom kraji na parcelách č. C-KN 157/3, 159, 160/1, 160/2, 1919/2. 

 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  
cena celkom bez DPH v Eur  

Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou. 

 

 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu (napr. formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď) 

Priameho oslovenia potenciálnych dodávateľov., Zverejnenie na webe - http://pum.sk/MAS2020.zip,  
 
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-30-000-eur-a-zakaziek-vyhlasenych-osobou-ktorej-verejny-
obstaravatel-poskytne-50-a-menej-financnych-prostriedkov-z-nfp-pre-stavebne-prace/ 

 

 
7. Zoznam oslovených a vyhodnocovaných potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytov
ateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, 
adresa sídla, resp. 
miesta podnikania, 
IČO (ak relevantné) 

Dátum 
oslovenia 

Dátum, čas 
a spôsob 
predloženia 
ponuky 

Splnenie 
podmienok účasti  

Cena s DPH 

 
 
 
Určené 
poradie 

Poznámka 

1.  

ULTRASTAV s.r.o. 
Š.Moyzesa 431/14 
965 01 Žiar nad 
Hronom 
IČO: 45881146 

26.06.2020 
mailom 

Poštou dňa 
17.07.2020 

Áno 
OR SR  Banská 
Bystrica, vložka: 
19060/S 
 

101 533,06 3. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . Návrh 
na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: 
Vyplnený 
a podpísaný výkaz 
výmer – cenová 
ponuka 
Príloha č. 3:  
Návrh Zmluvy o 
dielo 
Príloha č. 4 – 

http://pum.sk/MAS2020.zip
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-30-000-eur-a-zakaziek-vyhlasenych-osobou-ktorej-verejny-obstaravatel-poskytne-50-a-menej-financnych-prostriedkov-z-nfp-pre-stavebne-prace/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-30-000-eur-a-zakaziek-vyhlasenych-osobou-ktorej-verejny-obstaravatel-poskytne-50-a-menej-financnych-prostriedkov-z-nfp-pre-stavebne-prace/
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ORSR, resp. ČV 
Príloha č. 5 - ČV 
Kompletná ponuka 

2. 

GS Construction, 
s.r.o. 
Štiavnické Bane 904 
969 81 Štiavnické 
Bane 
IČO: 46951016 

26.06.2020 
mailom 

Poštou dňa 
17.07.2020 

Áno 
OR SR  Banská 
Bystrica, vložka: 
23498/S 
 

99 991,58 2. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . Návrh 
na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: 
Vyplnený 
a podpísaný výkaz 
výmer – cenová 
ponuka 
Príloha č. 3:  
Návrh Zmluvy o 
dielo 
Príloha č. 4 – 
ORSR, resp. ČV 
Príloha č. 5 - ČV 
Kompletná ponuka 

3. 

DASPET, s.r.o. 
Jula Horvátha 928/90 
967 01 Kremnica 
IČO: 46395491 

26.06.2020 
mailom 

Poštou dňa 
20.07.2020 

Áno 
OR SR  Banská 
Bystrica, vložka: 
20967/S 
 

99 936,50 1. 

Predložil: 
Príloha č. 1 . Návrh 
na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: 
Vyplnený 
a podpísaný výkaz 
výmer – cenová 
ponuka 
Príloha č. 3:  
Návrh Zmluvy o 
dielo 
Príloha č. 4 – 
ORSR, resp. ČV 
Príloha č. 5 - ČV 
Kompletná ponuka 

 
 

8. Pomocná tabuľka - nerelevantná, jediné kritérium bola cena za predmet zákazky v Eur s DPH 

P
o

ra
d

ie
 

Dodávateľ/poskytovateľ/
zhotoviteľ: 

Kritérium č. 1 
Kritérium č. 2 Celkový 

počet 
bodov 

Plnenie kritéria 
Počet 
bodov 

Plnenie kritéria 
Počet 
bodov 

 

1.  - - - - - - 

2. - - - - - - 

3. - - - - - - 

 
 
Dňa 21.07.2020 po otvorení ponúk, boli skontrolované ponuky po stránke plnenia na predmet zákazky, ponuky boli 
prekontrolované v súlade so zadávacím výkazom výmer. Ponuky boli skontrolované z hľadiska plnenia podmienok účasti. 
 
Subjekt s dotáciou nižšou ako 50% / prijímateľ pri samotnom oslovení vyššie uvedených spoločností skontroloval ich oprávnenie na 
uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu predmetu zákazky. Túto skutočnosť overil cez www.orsr.sk a uchádzači ako súčasť 
ponuky mohli predložiť tento doklad, resp. ho nahradiť ČV, že túto podmienku účasti plnia. Všetci traja uchádzači predložili Čestné 
vyhlásenie. Zároveň pre istotu bol skontrolovaný zákaz činnosti pre subjekty, táto skutočnosť bola overená cez www.uvo.sk, 
register osôb so zákazom. Žiaden z uchádzačov nemá uložený zákaz činnosti. 
 
Verejný obstarávateľ dňa 22.07.2020  uznal všetky ponuky za kompletné. 
 
Následne verejný obstarávateľ na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola cena v Eur bez DPH posudzoval 3 
kompletné ponuky. 
 
 
 
 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.sk/
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10. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: 
DASPET, s.r.o. 
Jula Horvátha 928/90 
967 01 Kremnica 
IČO: 46395491 
 

12. Konečná zmluvná cena EUR vrátane DPH  
99 936,50 Eur    

(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť uchádzač/subjekt 
upozorní). 
 

13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka   Zmluva   Iné:........................................ 

 

14. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky) 

- 

 

15. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 

Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

16.  Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním 

prieskumu trhu* 
Ing. Martina Babicová   

Osoba zodpovedná za 

vykonanie prieskumu trhu* 
Peter Uhrovič   

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom 

ich doručenia 

  Doklady o oprávnení podnikať   Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
 
 
 
 
Dátum a miesto:  
Žiar nad Hronom, 22.07.2020           Ing. Martina Babicová  zodpovedná osoba za prieskum 


