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Názov žiadateľa:  FISH&AGRO farma, s.r.o. 

Predmet obstarávania: ODBAHNENIE RYBNÍKA v katastri Beluša 

Druh (tovary/práce/služby): práce 

Názov projektu, kód projektu a číslo verejného 

obstarávania/obstarávania v ITMS2014+1: 
- 

Osoba, ktorá vykonala prieskum: Mgr. Peter Potecký 

Osoba/osoby, ktoré vykonali vyhodnotenie 
prieskum trhu: 

Mgr. Peter Potecký 

 

a) Identifikovanie podkladov, na základe na základe ktorých bol prieskum vykonaný2: 

Zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení na určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 

Identifikácia zdroja údaju 

Internetový link 
na tento zdroj 

(ak je to 
relevantné) 

Suma relevantná pre 
určenie priemernej 
ceny v EUR bez DPH 

Poznámka 

1.     

2.     

3.     

Spôsob vykonania prieskumu3 : podľa predloženého rozpočtu  

 

b) Určenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

Uchádzači sú vyhodnotení podľa kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Jedným kritériom je 

najnižšia cena za stavebné práce podľa výzvy. Rozhodujúca je cena v Eur bez DPH. V prípade 

uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

 

 

                                                      
1 Vytvoriť v prostredí ITMS2014+ jedinečný kód verejného obstarávania/obstarávania.  
2 Uviesť aký: 
 a) na základe oslovenia dodávateľov a následného predloženia ponuky,   

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby,  
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn. telefonický prieskum nie je akceptovaný). 

3 Vybrať z voľby a), b), c) alebo d) podľa spôsobu vykonania prieskumu. V prípade stavebných činností doložiť rozpočet projektu potvrdený 
autorizovanou osobou. 
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c) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum oslovenia Spôsob oslovenia 
Prijatá kalkulácia: 

áno/nie 

1. ISDS  s.r.o. 02.12.2019 mail áno 

2. SPARK-EX, s.r.o. 02.12.2019 mail áno 

3. CND Pavol  

Ondreját, s.r.o. 

02.12.2019 mail áno 

 

d) zoznam predložených ponúk od potenciálnych dodávateľov: 

Ponuka č. 1 

Názov dodávateľa: ISDS s.r.o. 

Sídlo: 1.mája 1456, 020 01 Púchov 

V zastúpení: Tomáš  Crkoň - konateľ 

IČO: 46 884 017 

Dátum predloženia: 12.12.2019 

Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Igor Crkoň 

Suma ponuky bez DPH aj s DPH: 291 582,82 € bez DPH/ 349 899,38 € s DPH 

 

Ponuka č. 2 

Názov dodávateľa: SPARK-EX, s.r.o 

Sídlo: Kukučínová 475/4, 019 01  Ilava 

V zastúpení: Róbert Jakuš 

IČO: 43 919 189 

Dátum predloženia: 18.12.2019 

Kontaktná osoba uchádzača: Róbert Jakuš 

Suma ponuky bez DPH aj s DPH: 283 570,15 € bez DPH/ 340 284,18 s DPH 

 

Ponuka č. 3 

Názov dodávateľa: CND Pavol Ondreját, s.r.o. 

Sídlo: Pivovarská 425/2, 018 01  Žilina 

V zastúpení: Pavol Ondreját 

                                                      
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia.  
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IČO: 50 649 663 

Dátum predloženia: 18.12.2019 

Kontaktná osoba uchádzača: Pavol Ondreját 

Suma ponuky bez DPH aj s DPH: 279 051,18 € bez DPH/ 334 861,42 s DPH 

 

e) záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu a identifikovanie úspešného uchádzača: 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum dodania 
ponuky  

Identifikácia a vyhodnotenie splnenia 
jednotlivých  podmienok účasti a návrhov  

na plnenie kritérií 

1. ISDS s.r.o. 12.12.2019 Uchádzač splnil podmienky účasti 

2. SPARK-EX, s.r.o 18.12.2019 Uchádzač splnil podmienky účasti 

3. CND Pavol 

Ondreját, s.r.o. 

18.12.2019 Uchádzač splnil podmienky účasti 

Vybraný uchádzač 

Názov dodávateľa : CND Pavol Ondreját, s.r.o. 

Suma ponuky bez DPH aj s DPH: 279 051,18 € bez DPH /  334 861,42 € s DPH 

Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Mgr. Peter Potecký 

Miesto a dátum vyhodnotenia prieskumu 

trhu:  

Považská Bystrica 
19.12.2019 

Meno, funkcia, a podpis zodpovednej 

osoby/osôb, ktoré vykonali prieskum: 

 
 
 
 

Mgr. Peter Potecký 
splnomocnená osoba pre výkon verejného 

obstarávania 
 

 


