
AKTUÁL, s.r.o., Tajovského 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36199109 
 

 

Záznam z prieskum trhu 

 
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:   AKTUÁL, s.r.o., Tajovského 4, 071 01 

Michalovce 

2. Predmet/názov zákazky:    Prestavba RD súp.č. 265 v obci Ulič na 

ubytovacie zariadenie 

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

4. Kód CPV:      45000000-7 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                            248 262,19 EUR bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS2014+:   Podpora cestovného ruchu v NP Poloniny 

vytvorením nových ubytovacích kapacít – AKTUÁL, s.r.o.; 313030ASM1 

7. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    na základe výzvy dodávateľov a následného 

predloženia cien alebo ponúk 

9. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšia cena celkom, pre platcu DPH je to 

najnižšia cena s DPH, pre neplatcu DPH je to najnižšia cena bez DPH 

10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

a) zoznam oslovených dodávateľov4:  

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

osloveni

a 

Oprávne

nie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenost

i dodávať 

predmet 

zákazky5 

Zákaz 

účasti 

vo VO 

(áno/ni

e) 

Spôsob overenia 

zákazu účasti6 Prijatá 

ponuk

a: 

áno/nie 

Architekt 

Peter Švorc 

& Partners, 

s.r.o. 

18.07.2021 email áno 

 

www.orsr.sk 

 

nie 

 

www.uvo.gov.sk 
áno 

KG-STAV 

GROUP 

s.r.o. 

18.07.2021 email áno 

 

www.orsr.sk 

 

nie 

 

www.uvo.gov.sk áno 

Taloa s.r.o. 18.07.2021 email áno 
www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk 

áno 

b) zoznam predložených ponúk7: 

 
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 cena bez DPH. 
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
5 webové sídlo www.orsr.sk,  portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov 
6 webové sídlo www.uvo.gov.sk, pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky 

printscreen z registra osôb so zákazom účasti 
7 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Dátum 

predloženia/dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 

kritéria8 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok9 * 

Poznámka 

KG-STAV GROUP 

s.r.o. 

Perečínska 2849/41, 

069 01 Snina 

27.07.2021 13:39 / 

03.08.2021 14:00 
296 612,02 EUR s 

DPH 
áno 

ponuka 

predložená 

emailom 

Architekt Peter 

Švorc & Partners, 

s.r.o. 

Javorinská 26, 080 

01 Prešov 

28.07.2021 09:05 / 

03.08.2021 14:00 

296 974,24 EUR 

bez DPH = cena 

celkom 

áno 

ponuka 

predložená 

poštou 

Taloa s.r.o. 

Hutnícka 12, 040 

01 Košice - mestská 

časť Staré Mesto 

28.07.2021 09:07 / 

03.08.2021 14:00 
299 952,18 EUR s 

DPH 
áno 

ponuka 

predložená 

poštou 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10: 

Identifikácia zdroja 

údaju 

Odkaz na 

internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota 

kritéria 

Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: ---- 

* V bode 11. Výzvy na predloženie ponuky stanovil verejný obstarávateľ podmienky účasti 

uchádzačov: 

Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona o verejnom 

obstarávaní, t.j. musí preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. 

Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní, t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f), t.j. 

konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. 

Verejný obstarávateľ si ešte pred oslovením dodávateľov overil z verejne dostupných zdrojov, že sú 

oprávnení vykonať stavebné práce – v dokumentácii priložené výpisy z ORSR, resp. ŽRSR a že 

nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - v dokumentácii 

priložený Printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. Podmienku neexistencie 

dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f), t.j. konflikt záujmov podľa § 23 ZVO uchádzači 

deklarovali predložením Čestného vyhlásenia – Príloha č. 7 k Výzve na predloženie ponuky vo svojej 

ponuke. 

 
8 Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
9 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 

požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
10 Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje. 



AKTUÁL, s.r.o., Tajovského 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36199109 
 

 

V bode 15. Výzvy na predloženie ponuky stanovil verejný obstarávateľ požiadavky na predmet 

zákazky/obsah ponuky: 

• Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, 

priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, 

kontaktnú osobu, meno a priezvisko zodpovednej osoby (príloha Výzvy na predloženie ponuky) 

• Návrh na plnenie kritéria (príloha Výzvy na predloženie ponuky) 

• Vyplnený výkaz výmer (príloha Výzvy na predloženie ponuky) 

• Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky (viď vyššie 

spomenuté podmienky účasti) 

• Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov 

uvedených v ponuke a súhlas so všetkými podmienkami predmetnej zákazky, vrátane súhlasu s 

návrhom zmluvných podmienok (príloha Výzvy na predloženie ponuky) 

• Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha 

Výzvy na predloženie ponuky) 

• Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (príloha Výzvy na predloženie 

ponuky) 

 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: ---- 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:     KG-STAV GROUP s.r.o., Perečínska 

2849/41, 069 01 Snina, IČO: 50180746 

13. Cena úspešného uchádzača11 :     247 176,68 EUR bez DPH; 296 612,02 

EUR s DPH 

14. Spôsob vzniku záväzku12:      Zmluva o dielo 

15. Podmienky realizácie zmluvy13:                                         Lehota plnenia: 14 mesiacov od začatia 

realizácie stavebného diela, miesto realizácie: Obec Ulič, súp.č. 265, 067 67 Ulič, katastrálne územie 

Ulič p.č. C KN 1066/1, 1066/2, 1066/3, 1066/4, 1067/2, 1067/3, 1070 

16. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Mgr. Ľubica Straková, splnomocnená 

osoba pre VO 

 

............................................................. 

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Prešov, 18.07.2021 – 28.07.2021 10:00 hod.  

18. Miesto a dátum vyhotovenia Záznamu z prieskum trhu: Prešov, 03.08.2021 

 

Prílohy14: viď Zoznam predkladanej dokumentácie + Kontrolný zoznam k Čestnému vyhláseniu 

o úplnosti a kompletnosti predkladanej dokumentácie 

 
11 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
12 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
13 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
14 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 

ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 


