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 Záznam z prieskumu trhu  
 

 
1. Postup zákazky : Zákazka podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného   
                                 obstarávania/obstarávania, kapitola 3.6 (osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50%  
                                 a menej finančných prostriedkov z NFP)   
 

2. Názov zákazky:  „Zníženie prevádzkových nákladov firmy Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO inštaláciou 

Fotovoltického zariadenia 50,02 kWp“ 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  59 220,38 EUR bez DPH 
 

4. Identifikácia  zadávateľa: 

 Názov: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce 

  Sídlo:  Veľké Raškovce 30, 076 75 Oborín 

  Štatutárny zástupca: Ing.Bucsko Tichomír 

  IČO: 31718493 

  Telefón: 0905 407 714 

  E-mail: tihu@pobox.sk     

 
5. Lehota dodanie  a miesto dodania:  Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy /dodávka, montáž, sprevádzkovanie/ : do 
6 mesiacov  od účinnosti  zmluvy. 
 

6. Spoločný slovník obstarávania: 31712331-9 fotovoltické články 
 
7 . Preverenie údajov o hospodárskom subjekte vedené v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie -  
Register osôb so zákazom  -   16.2.2023 traja uchádzači  nemajú   záznam ;  
 
Spôsob overenia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní – overený online na webovom  sídle www.uvo.gov.sk (v dokumentácii 
k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti) 
 
 
8. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. 
miesta podnikania, IČO  

Oprávnenosť záujemcu dodať požadované plnenie 
(§ 32 ods.1 písm.e) 

 

Spôsob 
a dátum 

oslovenia 

Overenie, 
že 

záujemca 
nemá 

uložený 
zákaz 

účasti vo 
VO 

1. 

Ing.Viktor Kraus, Sídlisko II 1215/28 , 
093 01 Vranov nad Topľou 
  
IČO: 34326154 

 
 
https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U 

e-mailom 
17.2.2023 

Nemá/ 
výpis 
registra 
osôb so 
zákazom 
účasti 

2. 

Banik a syn s.r.o. 
Herlianska 1106 
093 03 Vranov nad Topľou 
 
IČO: 36467677 

 
 
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8405&SID=8&P=1 

e-mailom 
17.2.2023 

Nemá/ 
výpis 

registra 
osôb so 
zákazom 

účasti 
 

3. 

ELMIT s.r.o. 
František Mikloš 
M.R. Štefánika 143/169, 093 01 
Vranov nad Topľou 
 
IČO: 46143297 

 
 
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=204803&SID=8&P=1 

e-mailom 
17.2.2023 

Nemá/ 
výpis 

registra 
osôb so 
zákazom 

účasti 
 

 

 

http://www.uvo.gov.sk/
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9. Verejný obstarávateľ na otváranie a vyhodnotenie ponúk vymenoval komisiu v zložení: ----- 

10. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

 
 
11. Posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktorí doručili ponuku: 
 Zadávateľ v bode 14.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona – musí byť oprávnený poskytovať tovar, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke 
doklad o oprávnení poskytovať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný    
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 
 

PČ 
Zoznam 
dokladovi 

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

Ing.Viktor Kraus, 
Sídlisko II 1215/28 , 093 
01 Vranov nad Topľou 
  
IČO: 34326154 

Banik a syn s.r.o. 
Herlianska 1106 
093 03 Vranov nad 
Topľou 
 
IČO: 36467677 

ELMIT s.r.o. 
František Mikloš 
M.R. Štefánika 
143/169, 093 01 
Vranov nad Topľou 
IČO: 46143297 

1. 
Doklad 
o oprávnení 
zhotoviť dielo 

 
Výpis z ŽR 

overené 
obstarávateľom 

 

Výpis z OR 
overené 

obstarávateľom 

Výpis z OR 
overené 

obstarávateľom 

 
 
Predmet činnosti, ktorý oprávňuje uchádzača realizovať predmet zákazky zapísaný v Živnostenskom a Obchodnom registri SR bol 
overený online 16.2.2023;   
(v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen oprávnenia) 

 

12.Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačov, ktorí doručili ponuku: 

 

Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) s uvedením cien za zhotovenie Diela 

PČ 
Zoznam 
dokladovii 

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

Ing.Viktor Kraus, Sídlisko II 
1215/28 , 093 01 Vranov nad 
Topľou 
  
IČO: 34326154 

Banik a syn s.r.o. 
Herlianska 1106 
093 03 Vranov nad 
Topľou 
 
IČO: 36467677 

ELMIT s.r.o. 
František Mikloš 
M.R. Štefánika 
143/169, 093 01 
Vranov nad Topľou 
 
IČO: 46143297 

 
1. 
 

Príloha č.1– 

Zadanie– Výkaz 
výmer 

Predložil / Splnil Predložil / Splnil Predložil / Splnil 

 
 
 
 

PČ 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno 
adresa sídla, resp. miesta podnikania 
IČO  

Cena bez DPH 

(EUR) 

DPH 20% 

(EUR) 

Celková cena 

spolu s DPH 

(EUR) 

Dátum predloženia 

ponuky 

1. 
Ing.Viktor Kraus, Sídlisko II 1215/28 , 093 01 
Vranov nad Topľou 
 IČO: 34326154 

58 913,18 11 782,36 70 695,82 22.2.2023 

2. 
Banik a syn s.r.o. 
Herlianska 1106 
093 03 Vranov nad Topľou 
IČO: 36467677 

56 682,82 11 336,56 68 019,38 22.2.2023 

3. 

ELMIT s.r.o. 
František Mikloš 
M.R. Štefánika 143/169, 093 01 Vranov nad 
Topľou 
IČO: 46143297 

58 441,76 11 688,35 70 130,11 22.2.2023 
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Zadávateľ podrobne preskúmal ocenený výkaz výmer,  predložený uchádzačmi k stanoveniu svojej cenovej ponuky. Predložený 
výkaz výmer  uchádzačov  je identický vo všetkých položkách, ktoré verejný obstarávateľ predložil do súťaže ako svoju požiadavku 
na predmet zákazky. Jednotlivé položky nie sú zo strany  uchádzačov pozmenené čo sa týka textovej časti položky ani požadovaných 
množstiev. 
 

Zadávateľ požadoval vo  - Výzve a na predkladanie ponúk nasledovné 

- Návrh zmluvy o dielo 

(podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov), ktorý 
bude v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy; 

 

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že uchádzač  spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom vo  výzve na predkladanie 
ponúk , konflikt záujmov Príloha č. 3;. 

 

- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č.4 

Uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým podpísaným čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 tejto 
výzvy (podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov); 

 

-  Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnený podľa vzoru v prílohe č. 5 tejto výzvy) (podpísaný 

štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov). 

 

 

PČ 
Zoznam 

dokladoviii 

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

Ing.Viktor Kraus, Sídlisko 

II 1215/28 , 093 01 

Vranov nad Topľou 

 IČO: 34326154 

Banik a syn s.r.o. 
Herlianska 1106 
093 03 Vranov nad 
Topľou 
 
IČO: 36467677 

ELMIT s.r.o. 
František Mikloš 
M.R. Štefánika 
143/169, 093 01 
Vranov nad Topľou 
IČO: 46143297 

2. 

Príloha č.2 
Návrh zmluvy 
o dielo Návrh 
na plnenie 
kritérií 

Predložil / Splnil Predložil / Splnil Predložil / Splnil 

3. 

Príloha č.3  
Čestné 
vyhlásenie 
uchádzača 

Predložil / Splnil 
 

Predložil / Splnil Predložil / Splnil 

4. 

Príloha č.4 
Vyhlásenie 
uchádzača - 
zákaz účasti  

Predložil / Splnil 
 

Predložil / Splnil 
 

Predložil / Splnil 
 

5. 
Príloha č. 5 
Návrh na 
plnenie kritérií 

Predložil / Splnil 
 

Predložil / Splnil 
 

Predložil / Splnil 
 

 

 
 
Vylúčenia ponuky: žiadne 
 
 
V procese vyhodnocovania ponúk  splnili podmienky 3 uchádzači, z troch uchádzačov,  ktorí predložili ponuku . 
 
 
13.  Vyhodnotenie ponúk :  
 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  
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Kritérium č. 1.  Celková cena zákazky s DPH – 100 bodov  

 

Relatívna váha kritéria: Celková cena zákazky s DPH.. 100% [najvýhodnejšia ponuka je minimálna hodnota kritéria - celková cena 
zákazky s DPH, t.j. úspešný uchádzač získa 100 bodov; ostatným uchádzačom budú body pridelené podľa vzorca = (minimálna 
hodnota kritéria /ponuka uchádzača) * váha (%)] 

 

Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku . Ponuka vyhodnotená s najvyšším bodovým 
ohodnotením bude vyhodnotená ako úspešná .  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Identifikácia úspešného uchádzača:  Banik a syn s.r.o., Herlianska 1106,  093 03 Vranov nad Topľou 
IČO: 36467677 

 
15. Konečná zmluvná cena :  68 019,38 Eur s DPH 
 

16.  Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:       Zmluva o dielo 

 

17. Záverečné ustanovenia :   Vyhodnotenie ponúk ukončené dňa   27.2.2023.  

Poznámka: 
1) Verejný obstarávateľ overil, že  záujemcovia  nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (webové sídlo: 
www.uvo.gov.sk). 
2) V predmetnom verejnom obstarávaní nebol identifikovaný konflikt záujmov. 
 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 
 
 
 
Dátum :   27.2.2023                                                                    Ing.Dana Gajdošová   
                                                                                                         poverená  osoba na prieskum 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Uchádzač : 

obchodné meno 
adresa sídla, resp. miesta   
podnikania 
IČO  

Celková cena 

spolu s DPH 

(EUR) 

Body za 

kritérium č.1 
Konečné 

poradie 

1. 
Ing.Viktor Kraus, Sídlisko II 1215/28 
, 093 01 Vranov nad Topľou 
 IČO: 34326154 

70 695,82 96,21 3 

2. 
Banik a syn s.r.o. 
Herlianska 1106 
093 03 Vranov nad Topľou 
IČO: 36467677 

       68 019,38 100,00 1 

3. 

ELMIT s.r.o. 
František Mikloš 
M.R. Štefánika 143/169, 093 01 
Vranov nad Topľou 
IČO: 46143297 

70 130,11 96,99 2 

 


