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Záznam z prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

Názov:    Obec Tesárske Mlyňany 

Sídlo:    Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany 

Štatutárny zástupca:   Ing. Štefan Valkovič, starosta obce Tesárske Mlyňany         

IČO:    00308528 

Internetová stránka:   http://www.tesarskemlynany.sk/ 
 

2. Osoba poverená verejným obstarávaním: 

 

Kontaktné miesto:  Gruny, s.r.o. Jaskový rad 1, 831 01 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Mgr. Silvia Jančová., obstaravanie@gruny.sk 

Telefón:    +421 948 030 485 

 

3. Predmet obstarávania: „Oplotenie športového areálu v obci Tesárske Mlyňany“ 

 

 

4. Spôsob vykonania prieskumu.  

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na stránke http://www.tesarskemlynany.sk/verejne-obstaravanie-urad-

vlady/  

Výzva bola zároveň zaslaná dňa: 06.03.2020  3 potenciálnym záujemcom  

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa: 13.03.2020 a po predĺžení lehoty na predkladanie ponúk do 

19.03.2020 a opätovnom predĺžení lehoty na predkladanie ponúk  ( vzhľadom na situáciu na Slovensku s COVID 

19) do 24.03.2020, 12:00    

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:    najnižšia cena v EUR s DPH   

    

Tabuľka č.1: Oslovení záujemcovia  -  

P. č. Záujemca (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania, e-mail) 

Spôsob 

oslovenia 

Dátum 

1. PÁNIS s.r.o. 

Chalúpkova 20,  

949 01 Nitra 

IČO: 47397683 

'panisk@stonline.sk' 

Elektronicky, e-

mailom 

06.03.2020, 

informácia o 

predĺženie lehoty 

dňa 13.03.2020 

a dňa 19.03.2020  

2. KANVOD, spol. s r.o. 

SNP 2289/53 

Zlaté Moravce 953 01 

IČO: 36 526 231 

'zm@kanvod.sk'; 'juraj.kobes@kanvod.sk' 

Elektronicky, e-

mailom 

06.03.2020, 

informácia o 

predĺženie lehoty 

dňa 13.03.2020 a 

dňa 19.03.2020 

3. DIMI max, s.r.o. 

Hlavná 30/66  

Topoľčianky 951 93 

IČO: 36 550 302 

'dimimax@dimimax.sk'; 'dimimax@mail.t-com.sk'; 

Elektronicky, e-

mailom 

06.03.2020, 

informácia o 

predĺženie lehoty 

dňa 13.03.2020 a 

dňa 19.03.2020 

 

 

Tabuľka č.2:Uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk  

 

mailto:grunzweigova@vosk.sk
http://www.tesarskemlynany.sk/verejne-obstaravanie-urad-vlady/
http://www.tesarskemlynany.sk/verejne-obstaravanie-urad-vlady/
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P.č. Dátum 

predloženia 

ponuky 

 Uchádzač (obchodné meno, 

adresa sídla alebo miesta 

podnikania,) 

Spôsob  

predloženia  

ponuky 

Návrh na 

plnenie 

kritérií( 

cena v EUR 

s DPH) 

Poradie 

podľa 

návrhov na 

plnenie 

kritérií 

1. 24.03.2020, 

10:18 

DIMI max, s.r.o. 

Hlavná 30/66  

Topoľčianky 951 93 

Elektronicky, e-

mailom 

34 313,08 3. 

2. 24.03.2020, 

10:17 

PÁNIS s.r.o. 

Chalúpkova 20,  

949 01 Nitra 

Elektronicky, e-

mailom 

31 799,48  1. 

3. 24.03.2020, 

10:56 

Kalixstav, s.r.o. 

  1. mája 6 

Nána 943 60 

  IČO:  47 510 633 

Elektronicky, e-

mailom 

32 275,59 2. 

4. 24.03.2020, 

10:57 

KANVOD, spol. s r.o. 

SNP 2289/53 

Zlaté Moravce 953 01 

Elektronicky, e-

mailom 

34 469,95 4.  

 

 

5. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk: 

 

Por

adi

e 

pod

ľa 

krit

ériá 

Uchádzač:  § 32 ods. 

1 písm. 

e) 

§ 32 ods. 1 

písm. f) 

Predloženi

e návrhu 

na plnenie 

kritérií 

Predloženi

e návrhu 

zmluvy 

Vyhodnotenie: 

Splnil / nesplnil / 

bude vyzvaný na 

doplnenie 

1. Kalixstav, s.r.o. 

  1. mája 6 

Nána 943 60 
Overené 

na 

http://ww

w.orsr.sk

/vypis.as

p?ID=28

6371&SI

D=9&P=

0 

zapísané 

nasledov

né 

činnosti:  

uskutočň

ovanie 

stavieb a 

ich 

zmien 

Preverené 

na: 

https://ww

w.uvo.gov.

sk/udaje-o-

hospodarsk

ych-

subjektoch

-vedene-

uradom/re

gister-

osob-so-

zakazom-

490.html?i

co=&nazo

v=kalixsta

v&obec=&

sort=nazov

&sort-

dir=ASC 

 

áno Áno  splnil 

2. PÁNIS s.r.o. 

Chalúpkova 20,  

949 01 Nitra 

Overené 

na  

Dokončo

vacie 

stavebné 

práce pri 

realizácii 

exteriéro

v a 

Preverené 

na  

http://www

.orsr.sk/vy

pis.asp?ID

=280496&

SID=9&P=

0 

Preverené 

na 

https://ww

w.uvo.gov.

sk/udaje-o-

hospodarsk

ych-

subjektoch

-vedene-

uradom/re

nie Splnil / bude 

vyzvaný na 

predloženie zmluvy 

o dielo 

 

 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286371&SID=9&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286371&SID=9&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286371&SID=9&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286371&SID=9&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286371&SID=9&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286371&SID=9&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286371&SID=9&P=0
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interiéro

v 

gister-

osob-so-

zakazom-

490.html?i

co=473976

83&nazov

=&obec=&

sort=nazov

&sort-

dir=ASC 

3. DIMI max, s.r.o. 

Hlavná 30/66  

Topoľčianky 951 

93 

Zapísaný 

v zoznam

e hosp. 

subjekto

v pod 

číslom 

2018/10-

PO-

D9375 , 

preveren

é na  

https://w

ww.uvo.

gov.sk/z

oznam-

hospoda

rskych-

subjekto

v/detail/

26752  

Zapísaný v 

zozname 

hosp. 

subjektov 

pod číslom 

2018/10-

PO-D9375 

, preverené 

na  

https://ww

w.uvo.gov.

sk/zoznam

-

hospodarsk

ych-

subjektov/

detail/2675

2 

áno áno splnil 

4. KANVOD, spol. s 

r.o. 

SNP 2289/53 

Zlaté Moravce 953 

01 

Preverení 

na 

http://ww

w.orsr.sk

/vypis.as

p?ID=59

41&SID

=9&P=0 

Preverené 

na 

https://ww

w.uvo.gov.

sk/udaje-o-

hospodarsk

ych-

subjektoch

-vedene-

uradom/re

gister-

osob-so-

zakazom-

490.html?i

co=365262

31&nazov

=&obec=&

sort=nazov

&sort-

dir=ASC 

áno áno splnil 

 

6. Vybraný dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ/názov a adresa sídla/ a dôvod výberu. 

PÁNIS s.r.o. 

Chalúpkova 20,  

949 01 Nitra 

Ponuka úspešného uchádzača splnila všetky požiadavky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a umiestnila sa 

z hľadiska plnenia kritéria na prvom mieste.   

 

7. Konečná zmluvná cena 

31 799,48  eur s DPH.  

https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26752
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8. Spôsob vzniku záväzku  

- na základe   zmluvy o dielo  

 

9. Iné skutočnosti  

Uchádzač bude vyzvaný na predloženie 2 návrhov podpísanej zmluvy. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa  

 

 

10. Vyhlasujem, že v súvislosti s touto zákazkou spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.  

 

V Bratislave, dňa  25.03.2020 

 

Mgr. Silvia Jančová,  

Gruny, s.r.o. 

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala prieskum trhu 

 

 

 

 

 


