
Záznam z prieskumu trhu  

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Obec Radôstka, Radôstka č. 51, 023 04  Radôstka 

IČO: 00314226 

2. Predmet/názov zákazky:   Vykonávanie stavebného dozoru 

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

4. Kód CPV:     71520000-9 Stavebný dozor 

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:  Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana  

                                                                             v km 2,450 – 2,957  v k. ú. Radôstka  

       310021N020 

6. Operačný program:    Kvalita životného prostredia 

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

                                                                             a následného predloženia ponúk 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:   najnižšie cena za celý predmet zákazky s DPH 

                                                                              aj bez DPH/váha kritéria 100 bodov 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky(áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

AQUABEST, s.r.o. 
Brodno 10 
010 14 Žilina 
aquabest@aquabest.sk 

22.05.2018 
poštou 

aj elektronicky 
áno áno 

TECHNICOL , s. r. o. 
Dolné Rudiny 2956/3 
010 01  Žilina 
technicolsro@gmail.com 

22.05.2018 
poštou 

aj elektronicky 
áno áno 

BAKI Č, spol. s r. o. 
P. O. Hviezdoslava 
2159/2, 955 01 Topoľčany 
bb@bakic.sk 

22.05.2018 
poštou 

aj elektronicky 
áno 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 (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie 
ako 15 000 EUR.). 



Ing. Michal Korenčík – 
K Group , Riazanská 74 
831 02 Bratislava 
kgroup.eu@gmail.com 
 

22.05.2018 
poštou 

aj elektronicky 
áno áno 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria 6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

TECHNICOL , s. r. o. 
Dolné Rudiny 2956/3 
010 01  Žilina 
technicolsro@gmail.com 

05.06.2018 
elektronicky/ 
06.06.2018 

15 120,00 EUR 
 s DPH 

podmienky účasti 
splnené  

Ing. Michal Korenčík – 
K Group , Riazanská 74 
831 02 Bratislava 
kgroup.eu@gmail.com 

05.06.2018 
elektronicky/ 
06.06.2018 

15 240,00 EUR 
podmienky účasti 

splnené 
Nie je platca 

DPH 

AQUABEST, s.r.o. 
Brodno 10 
010 14 Žilina 
aquabest@centrum.sk 

05.06.2018 
elektronicky/ 
06.06.2018 

17 400,00 EUR 
s DPH 

podmienky účasti 
splnené 

 

BAKI Č, spol. s r. o. 
P. O. Hviezdoslava 
2159/2, 955 01 Topoľčany 
bakicsro@centrum.sk 

05.06.2018 
elektronicky/ 
06.06.2018 

15 200,00 EUR 
podmienky účasti 

splnené 
Nie je platca 

DPH 

 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Z vyhodnotenia ponúk nebol vylúčený 
                                                                                   žiadny uchádzač. 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:     

TECHNICOL , s. r. o. 

Dolné Rudiny 2956/3 
010 01  Žilina 

      IČO: 47524111 

      

12. Cena víťaznej ponuky8 :     15 120,00 EUR s DPH  
  

13. Spôsob vzniku záväzku9:                                             Zmluva na výkon stavebného dozoru 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Jaroslav Fekula, starosta obce 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Radôstka, 06.06.2018 

16. Prílohy10:  4x cenové ponuky 

 

                                                      
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili 
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH 
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné 
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
8Uviesť s DPH aj bez DPH 
9Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
10 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu. 


