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Záznam z prieskumu trhu 
 

V zmysle pravidiel obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb  

a Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania pre Programové obdobie 2014 - 
2020 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ:  EUROMILK, a.s. 
Verejný obstarávateľ v zmysle  
Sídlo:  Bratislavská 41, 932 15 Veľký Meder 
Zastúpený:  Réka Világi - predseda predstavenstva 
  Ing. Erika Fenesová – podpredseda predstavenstva 
IČO:  36 241 873 
Adresa profilu verejného obstarávateľa /URL/: www.euromilk.sk  
Mail na komunikáciu v tomto prieskumu trhu: info@bbprestige.sk  
Mobil:     +421 905 580 452 
 
2. Druh zákazky 
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 
 
3. Názov zákazky: 
Technické úpravy na zvýšenie energetickej efektívnosti tepelných zariadení, EUROMILK, a.s. 
 
4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky sú technické úpravy na zvýšenie energetickej efektívnosti tepelných zariadení, EUROMILK, 
a.s. – stavebné práce zamerané na technické úpravy rozvodov pary a kondenzátu spoločnosti EUROMILK, a.s. s 
cieľom zefektívnenia tepelného hospodárstva spoločnosti. 
Konkrétne sa jedná o nasledovné stavebné úpravy:  
1. Výmena rozvodov kondenzátu na 1. P.P. v hale H1 
2. Úprava zariadení v strojovni č. 1  
3. Úprava zariadení v strojovni č. 2  
4. Úprava parných rozvodov  
5. Výmena rozvádzačov, meranie a regulácie 
 
Podrobný opis predmetu zákazky viď. v prílohe č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk. 
 
5. Operačný program: 
Operačný program:   Operačný program Kvalita životného prostredia 
Názov projektu:  „Zníženie energetickej náročnosti, EUROMILK, a.s.” 
Kód ITMS2014+:  310041W514 
 
6. Kód CPV:  
Hlavný  predmet  - Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 108 056,18 EUR bez DPH 
 
8. Spôsob vykonania prieskumu trhu:   
Na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk 
 
9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:   
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH. Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v 
mene Euro €. Ceny, uvedené v cene za zhotovenie prác budú záväzné pri uzatváraní a podpise Zmluvy o dielo s 
úspešným uchádzačom. 
Spôsob  uplatnenia kritéria: 
Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej 
ceny po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet 
zákazky najnižšiu cenu. 
Podrobnejšie viď. bod 19 Výzvy na predkladanie ponúk 
 
10. Dátum odoslania výzvy na súťaž: 
Dátum odoslania 3 vybraným dodávateľom: 11.11.2021 

http://www.euromilk.sk/
mailto:info@bbprestige.sk
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11. Zoznam oslovených uchádzačov/dodávateľov: 
 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob overenia oprávnenosti dodávať 
predmet zákazky 

Zákaz 
účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 
zákazu 

účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

Obchodný názov: 
MARTSTEEL, s.r.o. 
Sídlo: Trenčianske Bohuslavice 
250, 913 07 Trenčianske 
Bohuslavice, Slovenská 
republika 
IČO: 47404876 
DIČ: 2023865206 
IČ DPH:  SK2023865206 
Mail pre komunikáciu: 
martsteel@martsteel.sk  

11.11.2021 mail Áno 
webové sídlo www.orsr.sk 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=278087&SID=6&P=0  
nie 

webové sídlo 
www.uvo.gov.sk 

 
Register osôb 
so zákazom 

Áno 

Obchodný názov: 
BARAMONT, s.r.o. 
Sídlo: J. Jesenského 26/1658, 
941 10 Tvrdošovce, Slovenská 
republika 
IČO: 44 164 211 
DIČ: 2022605981 
IČ DPH:  SK2022605981 
Mail pre komunikáciu: 
info@baramont.sk 

11.11.2021 mail Áno 
webové sídlo www.orsr.sk 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=127645&SID=9&P=0  
nie 

webové sídlo 
www.uvo.gov.sk 

 
Register osôb 
so zákazom 

Áno 

Obchodný názov: ZAPRO.SK 
spol. s r.o.  
Sídlo: Žiacka 4, 821 06 
Bratislava - mestská časť 
Podunajské Biskupice, 
Slovenská republika 
IČO: 45 927 901 
DIČ: 2023144178 
IČ DPH:  SK2023144178 
Mail pre komunikáciu: 
erich.tonecker@zapro.sk  

11.11.2021 mail Áno 
webové sídlo www.orsr.sk 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=193619&SID=2&P=0  
nie 

webové sídlo 
www.uvo.gov.sk 

 
Register osôb 
so zákazom 

Áno 

 
  

mailto:martsteel@martsteel.sk
http://www.orsr.sk/
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=278087&SID=6&P=0
http://www.uvo.gov.sk/
mailto:info@baramont.sk
http://www.orsr.sk/
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=127645&SID=9&P=0
http://www.uvo.gov.sk/
mailto:erich.tonecker@zapro.sk
http://www.orsr.sk/
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=193619&SID=2&P=0
http://www.uvo.gov.sk/
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12. Zoznam uchádzačov/dodávateľov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 03.12.2021, 10:00 h 
 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia 

/ dátum 
vyhodnoteni

a 

Návrh na 
plnenie kritéria 
Cena v EUR bez 

DPH 

Poradie 
úspešnosti 

v zmysle 
kritérií 

Vyhodnotenie splnenia podmienok Poznámka 

Obchodný názov: BARAMONT, 
s.r.o. 
Sídlo: J. Jesenského 26/1658, 941 
10 Tvrdošovce, Slovenská 
republika 
IČO: 44 164 211 
DIČ: 2022605981 
IČ DPH:  SK2022605981 

02.12.2021 
14:41 h 

113 260,96 1 

Uchádzač má oprávnenie na dodanie tovaru 
v zmysle opisu predmetu zákazky. Viď. vyššie 
tabuľku v bode 11 tejto zápisnice. 
Zároveň uchádzač predložil Vyhlásenie v zmysle 
prílohy č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk podpísané 
oprávnenou osobou, čím preukázal aj skutočnosť  
podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 

Podmienka účasti: Uchádzač musí 
spĺňať podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia a to: 

• podmienky účasti osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) ZVO a neexistuje u 
neho dôvod na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO – 
K preukázaniu týchto 
podmienok uchádzač predloží 
vyplnenú a oprávnenou 
osobou podpísanú prílohu č. 5 
tejto výzvy. 

Skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní, t.j. 
oprávnenosť dodať tovar, ktorý je 
predmetom tejto zákazky, verejný 
obstarávateľ kontroloval počas 
hodnotenia ponúk 
prostredníctvom verejne 
dostupných databáz. 

Obchodný názov: MARTSTEEL, 
s.r.o. 
Sídlo: Trenčianske Bohuslavice 
250, 913 07 Trenčianske 
Bohuslavice, Slovenská republika 
IČO: 47404876 
DIČ: 2023865206 
IČ DPH:  SK2023865206 

02.12.2021 
16:44 h 

191 500,80 
(v zmysle ponuky 
obsahujúcej viac 

návrhov na 
plnenie kritérií 

a vyplnenej 
prílohy č. 4 Výzvy 

aj 203 314,58) 

3* 

Uchádzač má oprávnenie na dodanie tovaru 
v zmysle opisu predmetu zákazky. Viď. vyššie 
tabuľku v bode 11 tejto zápisnice. 
Zároveň uchádzač predložil Vyhlásenie v zmysle 
prílohy č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk podpísané 
oprávnenou osobou, čím preukázal aj skutočnosť  
podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 

Obchodný názov: ZAPRO.SK 
spol. s r.o.  
Sídlo: Žiacka 4, 821 06 Bratislava - 
mestská časť Podunajské 
Biskupice, Slovenská republika 
IČO: 45 927 901 
DIČ: 2023144178 
IČ DPH:  SK2023144178 

03.12.2021 
09:05 h 

117 233,49 2 

Uchádzač má oprávnenie na dodanie tovaru 
v zmysle opisu predmetu zákazky. Viď. vyššie 
tabuľku v bode 11 tejto zápisnice. 
Zároveň uchádzač predložil Vyhlásenie v zmysle 
prílohy č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk podpísané 
oprávnenou osobou, čím preukázal aj skutočnosť  
podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 

 
* Verejný obstarávateľ vykonal kontrolu správnosti návrhu na plnenie kritérií v EUR bez DPH a zistil, že uchádzač tak vo vyplnenej prílohe č.4 Výzvy ako vo vyplnenej Zmluve o dielo 
(príloha č. 3 Výzvy) uviedol zlú celkovú cenu stavebných prác. Po spočítaní jednotlivých celkových cien vo výkaz výmer/rozpočtu je správna cena za dielo spolu 191 500,80 EUR bez DPH, 
na základe toho je DPH v hodnote 38 300,16  EUR, t.j. celkom cena za dielo v EUR s DPH je 229 800,96. Verejný obstarávateľ na základe zistených skutočností vyhodnotil, že aj napriek 
prepočítavaniu je uchádzač umiestnený na 3. mieste v poradí. Verejný obstarávateľ ďalej ako pomôcku vzal do úvahy Výkladové stanovisko č. 5/2016 Úradu pre verejné obstarávanie, kedy 
cit. „V prípade, ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je pri 
vyhodnocovaní tejto ponuky povinný určiť, ktorý z viacerých rôznych návrhov v ponuke uchádzača je potrebné kvalifikovať ako rozhodný. Ak by rôzne návrhy na plnenie toho istého 
kritéria znamenali rôzne poradie uchádzača vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je povinný v súlade s princípom nediskriminácie ako rozhodný návrh 
pri vyhodnocovaní danej ponuky kvalifikovať ten návrh, ktorý je z hľadiska poradia vo verejnom obstarávaní najvýhodnejší pre ostatných uchádzačov. Uchádzač, ktorý svojou 
nedôslednosťou pri príprave ponuky zapríčinil stav, keď z jeho ponuky vyplývajú viaceré návrhy na plnenie toho istého kritériá, totiž nemôže týmto konaním dosiahnuť pre seba 
priaznivejšie postavenie oproti uchádzačom, ktorí pri koncipovaní svojej ponuky postupovali dôsledne.“. Verejný obstarávateľ na základe zistených skutočností vyhodnotil, že aj napriek 
prepočítavaniu je uchádzač umiestnený na 3. mieste v poradí, t.j. nedochádza k stavu, že nakoľko z jeho ponuky vyplývajú viaceré návrhy na plnenie toho istého kritériá, týmto konaním 
dosiahol pre seba priaznivejšie postavenie oproti uchádzačom, ktorí pri koncipovaní svojej ponuky postupovali dôsledne. V tejto súvislosti verejný obstarávateľ na základe vyplneného 
výkazu výmer/rozpočtu berie za platnú správnu cenu, ktorým je celková cena diela  191 500,80 EUR bez DPH, na základe toho je DPH v hodnote 38 300,16  EUR, t.j. celkom cena za 
dielo v EUR s DPH je 229 800,96. 
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13. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž: 
 
V zmysle bodu 21.1 verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby verejný 
obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. V tejto 
súvislosti sa vyhodnocuje uchádzač predbežne umiestnený na 1. mieste v poradí: 
 
 

PČ Zoznam dokladov 

Uchádzač/dodávateľ č. 1 

BARAMONT, s.r.o. 
Sídlo: J. Jesenského 26/1658, 941 10 Tvrdošovce, Slovenská republika 

IČO: 44 164 211 

1 Identifikačné údaje uchádzača 

Uchádzač predložil sken podpísaného dokumentu v zmysle prílohy č. 1 Výzvy. 
Dokument podpísaný oprávnenou osobou – Tomáš Bara, konateľ – zo dňa 
01.12.2021 
 
Ponuka – súbor: 
Priloha 1.pdf 

2 

Rozpočet – výkaz výmer s uvedením cien, názvov položiek, merných jednotiek 
a množstiev merných jednotiek vypracovaného v súlade s prílohou č. 2 Výzvy 
a oceneného na základe požiadaviek uvedených vo Výzve a ich prílohách ako aj 
všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, podpísaný za stranu uchádzača, jeho 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
Okrem vyššie uvedeného uchádzač predloží elektronicky 
Rozpočet/ocenený výkaz výmer okrem iného formátu aj vo formáte  
súboru Excel. 

Uchádzač predložil v zmysle prílohy č. 2 Výzvy rozpočet/ocenený výkaz výmer. 
Avšak súbory nebolo možné otvoriť z dôvodu hlásenia „poškodený súbor. V tejto 
súvislosti bol uchádzač požiadaný dňa 03.12.2021 prostredníctvom žiadosti 
o vysvetlenie/doplnenie ponuky k opakovanému predloženiu rozpočtu v zmysle 
prílohy č. 2 Výzvy. 
 
Ponuka – súbor: 
Zadanie strojna╠ü c╠îast╠î – EUROMILK_Vy╠ükaz vy╠ümer.xls 
Euromilk Velky Meder – strojo vn╠îa 1 vy╠ükaz-vy╠ümer MaR+PRS.xls 
 
Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie dokladov – 03.12.2021: 
Uchádzač dňa 02.12.2021 elektronicky prostredníctvom mailu predložil ponuku. 
V mail sa 2 súbory (súbor s názvom „Zadanie strojna╠ü c╠îast╠î – 
EUROMILK_Vy╠ükaz vy╠ümer.xls“ a „Euromilk Velky Meder – strojo vn╠îa 1 
vy╠ükaz-vy╠ümer MaR+PRS.xls“) javia byť, ako vyplnené výkazy výmer v zmysle 
prílohy. Č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk, avšak tieto súboru verejný obstarávateľ 
nie je schopný otvoriť z dôvodu, že sú poškodené. V tejto súvislosti a v súlade 
s návrhom na plnenie kritérií verejný obstarávateľ žiada o opakované predloženie 
vyplneného výkazu výmer a to všetky 3 súbory v zmysle prílohy č. 2 Výzvy na 
predkladanie ponúk, t.j. súbory: 

• Zadanie strojná časť - EUROMILK_Výkaz výmer.xls 

• Euromilk Velky Meder – strojo vňa 1 výkaz-výmer MaR+PRS.xls 

• Euromilk Velky Meder – strojo vňa 2 výkaz-výmer MaR+PRS.xls 
 
 
 



Strana 5 z 6 

 

Vysvetlenie/doplnenie ponuky – 06.12.2021: 
Uchádzač v zmysle žiadosti o vysvetlenie/doplnenie  ponuky opakovane predložil 
verejným obstarávateľom žiadané doklady. Položky rozpočtu (výkazu výmer) sú 
neporušené a nepozmenené. Uchádzač nacenil všetky položky. Uchádzač 
dokument predložil vo formáte PDF podpísaný oprávnenou osobou – Tomáš Bara, 
konateľ – zo dňa 01.12.2021 a aj vo formáte Excel. Verejný obstarávateľ konštatuje, 
že uchádzač splnil všetky podmienky na predmet zákazky. 
 
Vysvetlenie/doplnenie – súbor: 
DD list.pdf 
Euromilk Velky Meder – strojno vňa 1 výkaz-výmer MaR+PRS.xls 
Euromilk Velky Meder – strojno vňa 2 výkaz-výmer MaR+PRS.xls 
Zadanie strojná časť – EUROMILK_Výkaz výmer.xls 
Vykaz 1.pdf 
Vykaz 2.pdf 
Zadanie.pdf 

3 

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk s uvedením celkovej ceny 
podľa prílohy č. 4 Výzvy, vychádzajúcej z oceneného Rozpočtu – výkazu výmer 
uchádzačom, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, a uvedením informácie, či 
uchádzač je, alebo nie je platcom DPH 

Uchádzač predložil sken podpísaného dokumentu v zmysle prílohy č. 4 Výzvy. 
Dokument je riadne vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou – Tomáš Bara, 
konateľ – zo dňa 01.12.2021 
 
Ponuka – súbor: 
Priloha 4.pdf 

4 Mimoriadne nízka ponuka 

Uchádzačom uvedený návrh kritéria nevykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky. 
 
Počas vyhodnocovania súťažných ponúk neboli identifikované znaky mimoriadne 
nízkej ponuky, aj napríklad keď verejný obstarávateľ berie ako pomôcku 
ustanovenie v zmysle  §53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. neobsahujú 
cenu plnenia najmenej o 

a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem 
ponuky s najnižšou cenou a zároveň 

b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou 
plnenia. 

 
Výpočet: 
% od hodnoty najnižšej ceny plnenia:   36,29% 
% od hodnoty druhej najnižšej ceny plnenia:  3,5% 

5 Vyhlásenie uchádzača - v súlade s prílohou č. 5 Výzvy 

Uchádzač predložil sken podpísaného dokumentu v  zmysle prílohy č. 5 Výzvy. 
Dokument je riadne vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou – Tomáš Bara, 
konateľ – zo dňa 01.12.2021 
 
Ponuka – súbor: 
Priloha 5.pdf 

6 Ostatné doklady Neuplatňuje sa. 

 

14. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 
Neaplikuje sa. 
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15. Identifikácia úspešného uchádzača:  
    

BARAMONT, s.r.o. 
Sídlo: J. Jesenského 26/1658, 941 10 Tvrdošovce, Slovenská republika 

IČO: 44 164 211 

 
16. Cena úspešného uchádzača:      
Kúpna cena spolu v EUR bez DPH:  113 260,96 
DPH v EUR:      22 652,19 
Kúpna cena spolu v EUR s DPH:  135 913,15 
 
17. Spôsob vzniku záväzku:      
Verejný obstarávateľ uzavrie s jedným, t. j. úspešným uchádzačom, na základe výsledkov verejného 
obstarávania Zmluvu o dielo uzatvorenú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
18. Podmienky realizácie zmluvy:                                          
Miesto dodania predmetu zákazky 
Kraj:   Trnavský 
Okres:   Dunajská Streda 
Obec:   Veľký Meder 
Miesto:  Bratislavská 41, 932 15 Veľký Meder  

  (parcely č. 4484/9, 4486/28, 4486/36, 4486/59 a 4486/60) 
 
Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:  
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 8 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 
 
19. Dôvody, pre ktoré zodpovedná osoba odmietla podpísať zápisnicu, alebo podpísala 

zápisnicu s výhradou 
Neuplatňuje sa 
 
20. Konflikt záujmov 
Počas tejto etapy verejného obstarávania nebol zistený žiaden konflikt záujmov zainteresovaných osôb vo vzťahu 
k uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Zároveň dolu podpísaná zodpovedná osoba vyhlasuje, že v súvislosti 
s vyhodnotením zákazky spĺňa podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzuje, že 
uvedené údaje sú pravdivé. 
 
 
Prílohy:       

  Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) 
  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie ponuky – BARAMONT, s.r.o. – 03.12.2021 
  Vysvetlenie/doplnenie ponuky – BARAMONT, s.r.o. – 06.12.2021 
  Výpis z Obchodného registra (verejná databáza) všetkých oslovených subjektov a uchádzačov 

 
 
 
Veľký Meder, dňa 06.12.2021 
 
 

          Réka Világi 
     predseda predstavenstva EUROMILK, a.s. 

 
  
 

                   Ing. Erika Fenesová 
             podpredseda predstavenstva EUROMILK, a.s. 

 
 
 


