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Záznam z úplného vyhodnotenia ponúk 
 

1. Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti výrobných hál spol. TOMARK, s.r.o. 
 

2. Dotovaná osoba (do výšky 50 %) – identifikácia potenciálneho prijímateľa NFP: 

Názov:  TOMARK, s.r.o. 
Sídlo:  Strojnícka 5, 080 01 Prešov 
IČO:   31712428  
IČ DPH:  SK2020520546 
 

3. Stručný opis a rozsah zákazky – predmet zákazky: 
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výrobných halách spoločnosti TOMARK, s.r.o. vedúce 
k zníženiu ich energetickej náročnosti. Dielo sa člení na stavebné objekty: 

SO-01 Výrobná hala VH1 - parcela č. 3283, k.ú Nižná Šebastová, 
SO-02 Výrobná hala VH2 - parcela č. 3268, k.ú Nižná Šebastová. 
 
Podrobne v projektovej dokumentácii a položkovite výkaz výmer. 
 

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

5. Kód CPV:      45000000-7 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  nerelevantné (nad 100 000 EUR bez DPH) 

7. Operačný program:    OPKŽP 

8. Žiadosť/projekt: kód ITMS2014+: 310041AFV8 

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1 a  

 identifikovanie podkladov, na základe ktorých  

 boli ponuky vyhodnocované:  prieskum trhu (oslovenie potenc. dodávateľov 

a vyhodnotenie predložených ponúk), 

zverejnenie na CKO 

  Výzva na predloženie cenovej ponuky 

s prílohami zo dňa 24.5.2021  

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  cena celkom za celý predmet obstarávania 

 v EUR bez DPH (e-aukcia) 

11. Použitie elektronickej aukcie: áno 

 

 

                                                
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 bez DPH. 
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12. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

- zoznam oslovených potencionálnych dodávateľov4 a dátum ich oslovenia: 

Názov a sídlo osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

1. BETPRES, s.r.o.  

Boženy Němcovej 1698, Vranov nad 

Topľou 093 01 (betpres@betpres.sk) 

24.5.2021 e-mailom áno nie 

2. GMT projekt, spol. s r.o.  

Námestie SNP 1, Bardejov 085 01 

(sekretariat@gmtprojekt.sk) 

24.5.2021 e-mailom áno nie 

3. PEhAES, a.s. 

Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 

(pehaes@pehaes.sk) 

24.5.2021 e-mailom áno nie 

4. HERSS TRADE, s.r.o.  

Slánska 42, Prešov 080 06 

(herss.spes@gmail.com) 

24.5.2021 e-mailom áno áno 

5. IBEG, a.s.  

Jilemnického 4, 080 01 Prešov 

(ibeg@ibeg.sk) 

24.5.2021 e-mailom áno nie 

 
Prijímateľ overil, že oslovení potenciálni dodávatelia sú oprávnení realizovať predmet zákazky na 
www.orsr.sk  

 

13. Zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/spôsob 

predloženia 

Návrh na plnenie kritéria6 - 
v EUR bez DPH – vstupná 

cena do e-aukcie 
1.  KALORIM s.r.o., Nesluša 759, 

023 41 Nesluša 
10.6.2021 o 11:28 hod. 

- osobne 
1 269 658,46 

2. HERSS TRADE, s.r.o.  

Slánska 42, 080 06 Prešov 
10.6.2021 o 11:40 hod. 

- osobne 
1 572 603,73 

                                                
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR). 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
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3. Metrostav Slovakia a. s., 

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 
10.6.2021 o 10:45 hod. 

- osobne 
1 530 991,04 

 

14. Výsledné poradie o elektronickej aukcii, ktorá sa konala dňa 6.7.2021: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Návrh na plnenie kritéria7 - 
v EUR bez DPH – výsledná 

cena po e-aukcii 
Poradie uchádzača 

1. HERSS TRADE, s.r.o.  

Slánska 42, 080 06 Prešov 
1 134 900,00 1. 

2. KALORIM s.r.o., Nesluša 759, 

023 41 Nesluša 
1 135 000,00 2. 

3. Metrostav Slovakia a. s., 

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 
1 268 000,00 3. 

 

Kritérium na vyhodnotenie: cena celkom v EUR bez DPH. 

15. Nakoľko bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ v súlade s Metodickým pokynom 

CKO č. 12, pristúpil k vyhodnoteniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splneniu 

podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk iba 

v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

 
Splnenie podmienok účasti8: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti9 

Poznámka 

1. HERSS TRADE, s.r.o.  

Slánska 42, 080 06 

Prešov 

A) Potenciálny dodávateľ musí byť 

oprávnený dodávať predmet zákazky v 

rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky: áno – overené aj v dostupnom 

registri na www.orsr.sk 

Splnené 

B) Potenciálny dodávateľ predloží prehľad 

o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa 

predmet  zákazky týka, za posledné tri 

hospodárske roky. 

Splnené s využitím 

kapacít inej osoby 

(TEKTONIKA s.r.o.) 

                                                
7 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
8 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
9 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky na predmet 
zákazky). 
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Požiadavka na výšku obratu: min. 5 

miliónov EUR za posledné tri hospodárske 

roky za uskutočnenie pozemných stavieb. 

C) Potenciálny dodávateľ  predloží údaje o 

vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 

kvalifikácií osôb určených na plnenie 

zmluvy.  

Požiadavka na 1 stavbyvedúceho v min. 

štandarde uvedenom vo výzve. 

Splnené s využitím 

kapacít inej osoby 

(BLP – stav, s.r.o.) 

 

16. Zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota 

kritéria 
Poznámka 

- - - - 
 

17. Iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: --- 

 
18. Ponuka umiestnená v elektronickej aukcii s cenou v EUR bez DPH na prvom mieste od 

spoločnosti HERSS TRADE, s.r.o. – ucházdač bude vyzvaný na predloženie upraveného 

rozpočtu diela v súlade s výsledkom elektronickej aukcie. 

19. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nerelevantné 

20. Identifikácia úspešného uchádzača: HERSS TRADE, s.r.o., Slánska 42, 080 06 Prešov 

21. Cena úspešnej ponuky bez DPH: 1 134 900,00 EUR 

22. Spôsob vzniku záväzku11: zmluva o dielo/Obchodný zákonník 

23. Podmienky realizácie zmluvy12: lehota plnenia: 150 kalendárnych dní od začiatku realizácie 

diela, vrátane protokolárneho odovzdania diela; 

miesto realizácie: Výrobné haly spoločnosti TOMARK, s.r.o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov. 

 

Záver:        

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na poskytnutie riadnej súčinnosti k uzatvoreniu zmluvy o dielo 

a predloženie aktualizovaného rozpočtu diela v súlade s výsledkom elektronickej aukcie.  

Úspešný uchádzač a subdodávatelia sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (RPVS, 

podľa zákona NRSR č. 315/2016 Z.Z.), čo bolo overené v dostupnom registri na www.rpvs.gov.sk.   

                                                
10 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s 
hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.). 
11 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
12 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
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Neúspešní uchádzači budú informovaní o tom, že sú neúspešní s identifikáciou úspešného 

uchádzača.  

 

Nijaký uchádzač nebol vylúčený. 

Nebol zistený konflikt záujmov. 

 

24. Dátum a čas otvárania predložených ponúk:  11.6.2021 o 13:00 hod. 

25. Dátum úplného vyhodnotenia ponúk:   8.7.2021 

26. Prieskum realizovaný v období:     od 24.5.2021 do 8.7.2021 

 

27. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:   

Ing. Beáta Topoľská, zodpovedná za prieskum trhu  

postupom podľa Metodického pokynu CKO č. 12  

Dňa 8.7.2021      ....................................................... 

 

 

28. Prílohy13:  

Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 24.5.2021 v zmysle Metodického pokynu CKO 

č. 12 pre programové obdobie 2014 – 2020  

Doklady potvrdzujúce odoslanie výzvy 5 potenc. dodávateľom 

Doklad o zverejnení výzvy na webovom sídle  

Doklad o odoslaní informácie o zverejnení výzvy na zakazkycko@vlada.gov.sk 

3 predložené ponuky 

Protokoly z e-aukcie 

 

 

                                                
13 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 




