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Záznam z prieskum trhu 

 

 
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:   Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

IČO: 31 562 141 

2. Predmet/názov zákazky: Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr 

Železiarne Podbrezová a.s. 

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

4. Názov projektu a číslo ITMS2014+: Zníženie energetickej náročnosti v ŽP a.s.; 

310041V605 

5. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a 

následného predloženia cenových ponúk 

7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšia cena v EUR bez DPH 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnen

ie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky5 

Zákaz 

účasti vo 

VO 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti6 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

CIPI, s.r.o. 08.06.2020 

e-mailom: 
sleziak@cip

i.sk 

áno 

výpis 

z obchodného 

registra 
www.orsr.sk 

 

 

 

 

nie 

záznam 

z registra 

osôb so 

zákazom 

účasti 

www.uvo.

gov.sk 

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 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 

 

mailto:sleziak@cipi.sk
mailto:sleziak@cipi.sk
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Colt 

Internation

al s.r.o. 

08.06.2020 

e-mailom: 

marian.belai

@sk.coltgro

up.com 

áno 

výpis 

z obchodného 

registra 

www.orsr.sk 

 

 

 

 

nie 

záznam 

z registra 

osôb so 

zákazom 

účasti 

www.uvo.

gov.sk 

áno 

HIMKO  

s. r. o. 
08.06.2020 

e-mailom: 
himko@him

ko.sk 

áno 

výpis 

z obchodného 

registra 
www.orsr.sk 

 

 

 

 

nie 

záznam 

z registra 

osôb so 

zákazom 

účasti 

www.uvo.

gov.sk 

áno 

b) zoznam predložených ponúk7: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum 

predloženia/dát

um 

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 

kritéria8 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok9 

Poznámka 

HIMKO s. r. o. 
Trenčianske Bohuslavice 

64 

913 06 Trenčianske 

Bohuslavice  

IČO: 47 101 571 

25.06.2020 / 

16.07.2020 

Príloha č. 1 

Návrh na plnenie 

kritérií 

Príloha č. 2 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok 

Cenová ponuka bola 

vylúčená v súlade 

s ustanovením kapitoly 

3.6, bodu 11. Príručky 

k procesu verejného 

obstarávania 

Operačného programu 

Kvalita životného 

prostredia pre oblasti 

podpory: Prioritná os 4 

v gescii 

sprostredkovateľského 

orgánu SIEA verzia 6.0 

zo dňa 12.06.2020 

 

CIPI, s.r.o. 

Bystrická cesta 2761 

034 01 Ružomberok 

IČO: 36 428 469 

26.06.2020 / 

16.07.2020 

Príloha č. 1 

Návrh na plnenie 

kritérií  

Príloha č. 2 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok 

 

Cb-mont s.r.o. 

Poľovnícka 41 

974 06 Banská Bystrica 

IČO: 36 017 469 

26.06.2020 / 

16.07.2020 

Príloha č. 1 

Návrh na plnenie 

kritérií 

Príloha č. 2 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok 

Cenová ponuka nebola 

vyhodnocovaná 

z hľadiska splnenia 

podmienok v súlade 

s ustanovením kapitoly 

3.6, bodu 10. Príručky 

k procesu verejného 

obstarávania 

Operačného programu 

Kvalita životného 

prostredia pre oblasti 

podpory: Prioritná os 4 

v gescii 

sprostredkovateľského 

                                                 
7 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
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.).  

mailto:marian.belai@sk.coltgroup.com
mailto:marian.belai@sk.coltgroup.com
mailto:marian.belai@sk.coltgroup.com
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
mailto:himko@himko.sk
mailto:himko@himko.sk
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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orgánu SIEA verzia 6.0 

zo dňa 12.06.2020 

 

Colt International s.r.o. 

Haanova 12 

851 04 Bratislava 

IČO: 35 941 057 

26.06.2020 / 

16.07.2020 

Príloha č. 1 

Návrh na plnenie 

kritérií 

Príloha č. 2 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok 

 

Cenová ponuka bola 

vylúčená v súlade 

s ustanovením kapitoly 

3.6, bodu 11. Príručky 

k procesu verejného 

obstarávania 

Operačného programu 

Kvalita životného 

prostredia pre oblasti 

podpory: Prioritná os 4 

v gescii 

sprostredkovateľského 

orgánu SIEA verzia 6.0 

zo dňa 12.06.2020 

 

 

9. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  

Názov a sídlo vylúčeného 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Dôvod vylúčenia: 

 

Poznámka 

HIMKO s. r. o. 
Trenčianske Bohuslavice 

64 

913 06 Trenčianske 

Bohuslavice  

IČO: 47 101 571 

Cenovú ponuku uchádzača nebolo možné posúdiť, nakoľko 

uchádzač nepredložil potrebné dokumenty, a to ani po podanej 

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie predložených dokladov 

a ponuky č. 1, odoslanej dňa 30.06.2020. 

Uchádzač nesplnil požiadavky na predmet zákazky stanovené 

vyhlasovateľom vo Výzve na predkladanie ponúk, vyhlásenej 

dňa 08.06.2020. 

Viď. Príloha č. 2 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok 

Colt International s.r.o. 
Haanova 12 

851 04 Bratislava 

IČO: 35 941 057 

Cenovú ponuku uchádzača nebolo možné posúdiť, nakoľko 

uchádzač nepredložil potrebné dokumenty, a to ani po podanej 

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie predložených dokladov 

a ponuky č. 1, odoslanej dňa 30.06.2020. 

Uchádzač nesplnil požiadavky na predmet zákazky stanovené 

vyhlasovateľom vo Výzve na predkladanie ponúk, vyhlásenej 

dňa 08.06.2020. 

Viď. Príloha č. 2 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok 

 

10. Identifikácia úspešného uchádzača:     CIPI, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01

        Ružomberok, IČO: 36 428 469 

11. Cena víťaznej ponuky10 :      1 187 573,96 EUR bez DPH, t.j.  

1 425 088,75 EUR s DPH 

12. Spôsob vzniku záväzku11:      Zmluva o dielo 

13. Typ a podmienky realizácie: 

Lehota plnenia:  najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy 

Miesto realizácie:  Železiarne Podbrezová a.s., Nový Závod, 

Ťaháreň rúr č. 1, Ťaháreň rúr č. 2, 

Nástrojáreň, Výroba rúr. oblúkov, 

                                                 
10 Uviesť s DPH aj bez DPH. 
11 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
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Strojárenská ulica 24, 976 43 Valaská – 

Piesok 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Bc. Monika Gondová, projektový           

manažér 

 

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

JUDr. Lucia Danková, špecialista - verejné 

obstarávanie 

 

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

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    V Podbrezovej, dňa 16. 07. 2020 

16. Prílohy12:  

1. Návrh na plnenie kritérií 

2. Vyhodnotenie splnenia podmienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu. 
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PRÍLOHA č. 1: Návrh na plnenie kritérií 

 

V zmysle podmienok uverejnených vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 08.06.2020 (ďalej len 

„Výzva“) boli na vyhodnotenie ponúk stanovené nasledovné kritériá: 

1 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 

1.1 Vyhlasovateľ stanovil kritéria na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu 

ponuku na Predmet zákazky. Ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú 

vyhodnotené na základe kritéria najlepší pomer ceny a kvality.  

1.2 Vyhodnotenie ponúk sa zrealizuje na základe dvoch čiastkových hodnotiacich kritérií: 

Kritéria na hodnotenie ponúk (spolu 100 bodov) Váha kritéria 

K1 
Celková cena v EUR bez DPH 

- spolu max. 70 bodov (v rámci K1) 
70% 

K2 
Lehota plnenia v kalendárnych dňoch* 

- spolu max. 30 bodov (v rámci K2) 
30% 

*pracovné dni, soboty, nedele, sviatky 

1.3 Spôsob hodnotenia čiastkových hodnotiacich kritérií: 

Kritéria na hodnotenie ponúk (spolu 100 bodov) Maximálny 

počet bodov 

K1 
K1* = (ponuka s najnižšou číselnou hodnotou / 

vyhodnocovaná ponuka) x  70 
70 

K2 
K2* = (ponuka s najnižšou číselnou hodnotou / 

vyhodnocovaná ponuka) x  30 
30 

*kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta 

1.4 Na vyhodnotenie ponúk sa použije bodovacia stupnica v rozsahu 0 – 100 bodov.  

1.5 Každej jednotlivo posudzovanej ponuke sa podľa čiastkových hodnotiacich kritérií pridelila bodová 

hodnota, ktorá preukázala úspešnosť posudzovanej ponuky v rámci čiastkového hodnotiaceho 

kritéria. 

1.6 Body dosiahnuté za čiastkové hodnotiace kritériá, špecifikované v bode 1.3, sa spočítali. 

Vyhlasovateľ určil poradie ponúk uchádzačov na základe celkového súčtu všetkých bodov 

pridelených jednotlivým posudzovaným ponukám v rámci jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk, 

počnúc najvyšším celkovým počtom bodov a postupným znižovaním získaných celkových počtov 

bodov. 

1.7 Poradie uchádzačov bolo zostavené klesajúcim spôsobom, t.j. porovnaním a klesajúcim 

usporiadaním celkových počtov bodov získaných uchádzačmi, to znamená počnúc ponukou 

uchádzača s najvyšším celkovým počtom bodov a končiac ponukou uchádzača s najnižším celkovým 

počtom bodov. 

1.8 Ponuka uchádzača, ktorá získala najvyšší celkový počet bodov, bola vyhodnotená ako úspešná. 
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2 VYHODNOTENIE PONÚK 

2.1 V lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku štyria uchádzači, pričom v ponukách podľa príloh 

špecifikovali svoje kritériá nasledovne: 

 

HIMKO s. r. o., Trenčianske Bohuslavice 64, 913 06 Trenčianske Bohuslavice, IČO: 47 101 571 

Kritérium: Hodnota 

K1 Navrhovaná celková cena uchádzača (bez DPH) 1 385 593,13 € 

K2 Lehota plnenia v kalendárnych dňoch 262 

 

CIPI, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 428 469 

Kritérium: Hodnota 

K1 Navrhovaná celková cena (bez DPH) 1 187 573,96 € 

K2 Lehota plnenia v kalendárnych dňoch 119 

 

Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, 974 06 Banská Bystrica, IČO: 36 017 469 

Kritérium: Hodnota 

K1 Navrhovaná celková cena (bez DPH) 1 024 793,09 € 

K2 Lehota plnenia v kalendárnych dňoch 180 

 

Colt International s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava, IČO: 35 941 057 

Kritérium: Hodnota 

K1 Navrhovaná celková cena (bez DPH) 1 523 051,71 € 

K2 Lehota plnenia v kalendárnych dňoch 210 

 

2.2 Podľa bodu 1.3 boli kritériá vyhodnotené a zostavená nasledovná porovnávacia tabuľka 

pridelených bodov: 

 

Kritérium 
HIMKO s. r. o. 

počet bodov 
CIPI, s.r.o. 

počet bodov 

Cb-mont s.r.o. 

počet bodov 

Colt International s.r.o. 

počet bodov 

K1 51,77 60,41 70,00 47,10 

K2 13,63 30,00 19,83 17,00 

Sumár 65,40 90,41 89,83 64,10 
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PRÍLOHA č. 2: Vyhodnotenie splnenia podmienok 

PČ 
Zoznam 

dokladov13 

Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 Subjekt č. 3 Subjekt č. 4 

HIMKO s. r. o. 

 

CIPI, s.r.o. Cb-mont s. r. o. 

 

Colt 

International 

s.r.o. 

Trenčianske 

Bohuslavice 64 

913 06 

Trenčianske 

Bohuslavice 

 

Bystrická cesta 

2761 

034 01 

Ružomberok 

Poľovnícka 41 

974 06 Banská 

Bystrica 

 

Haanova 12 

851 04 Bratislava 

IČO: 47 101 571 IČO: 36 428 469 IČO: 36 017 469 IČO: 35 941 057 

1. 

Identifikácia 

uchádzača 

podľa bodu 7.2 a) 

Výzvy 

    -   

2. 

Položkový 

rozpočet - 

výkaz výmer 

podľa bodu 7.2 b) 

Výzvy a 

podľa bodu 1.5 

Prílohy č. 1 – 

Opis predmetu 

zákazky 

 

alt. 

 

Katalógový 

list/Technický 

list/ /Technický 

opis svetlíkov 

podľa bodu 1.5 

Prílohy č. 1 – 

Opis predmetu 

zákazky 

 

X 

 

uchádzač 

nedoplnil ani na 

základe zaslanej 

„Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

  
 

doplnený dňa 

03.07.2020 

a 06.07.2020 na 

základe zaslanej 

„Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 a 

„Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 2“ zo dňa 

06.07.2020 

- 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

                                                 
13V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať 
stavebné práce/poskytovať službu predkladá výpis z obchodného registra,  živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie 
(uviesť). 
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3. 

Statický 

rozpočet 

podľa bodu 7.2 c) 

Výzvy 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

  - 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

4. 

Prehlásenie 

o zhode  

podľa bodu 7.2 d) 

Výzvy 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

  - 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

5. 

Certifikát/y  

podľa bodu 7.2 e) 

Výzvy a 

podľa bodu 6.1 

písm. c) a d) 

Prílohy č. 1 – 

Opis predmetu 

zákazky 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

  
 

doplnený dňa 

03.07.2020 na 

základe zaslanej 

„Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020  

 
 

- 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

6. 

Návrh na 

plnenie kritéria 

– Kritérium 1 

podľa bodu 7.2 f) 

Výzvy 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

  -   

7. Návrh na 

plnenie kritéria 
    -   



9 

 

 Telefón: +421 48 645 1111, Fax: +421 48 645 2002, www.oceloverury.sk 
IČO: 31 562 141, IČ DPH: SK2020458704 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086, SWIFT (BIC): GIBASKBX 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, 
vložka číslo 69/S 

 

 

– Kritérium 2 

podľa bodu 7.2 g) 

Výzvy 

8. 

Podmienky 

účasti  

podľa bodu 7.2 h) 

Výzvy 

 

Osobné 

postavenie 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

Výpis z 

obchodného 

registra zo dňa 

17.06.2020 

 

- 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

9. 

Podmienky 

účasti  

podľa bodu 7.2 h) 

Výzvy 

 

Technická 

alebo odborná 

spôsobilosť 

Čestné 

vyhlásenie 

o splnení 

podmienok účasti 

Čestné 

vyhlásenie 

dodávateľa 

k preukázaniu 

technickej 

a odbornej 

spôsobilosti - 

Zoznam 

referencií zo dňa 

25.06.2020 

 

Osvedčenie 

o vykonaní 

skúšky odbornej 

spôsobilosti zo 

dňa 15.07.2015 – 

Ing. Marián Kún 

 

Profesijný 

životopis – Ing. 

Marián Kún zo 

dňa 24.06.2020 

 

Čestné 

vyhlásenie 

o splnení 

- 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 
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podmienok účasti 

 

10. 

Návrh Zmluvy 

o dielo + 

Príloha č. 4 – 

Harmonogram 

prác 

podľa bodu 7.2 i) 

Výzvy 

 

X 

 

uchádzač 

nedoplnil ani na 

základe zaslanej 

„Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

  
 

doplnený dňa 

03.07.2020 na 

základe zaslanej 

„Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

- 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

11. 

Čestné 

vyhlásenie 

o neprítomnosti 

konfliktu 

záujmov 

podľa bodu 7.2 j) 

Výzvy 

    - 

X 

 

uchádzač nedoplnil 

ani na základe 

zaslanej „Žiadosti 

o vysvetlenie / 

doplnenie 

predložených 

dokladov a ponuky 

č. 1“ zo dňa 

30.06.2020 

 

 


