
Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk 
prieskum trhu zrealizovaný na základe Metodického výkladu CKO č. 6, resp. Metodického 

pokynu CKO č. 12, verzia 4 
 

 

Názov Prijímateľa:  TOP-Farm, spol. s r.o. 

Sídlo Prijímateľa:  Topoľnica 309, 925 92  Topoľnica 

IČO Prijímateľa:  46 958 282 

Predmet / názov zákazky: „Chladiarensko-mraziarenský komplex“ 

Názov projektu: Novou prevádzkou k výrobe nových produktov 

Operačný program: Výskum a inovácie 

ITMS 2014+:   313031F761                                                                                                                                                                

Druh zákazky (tovary / služby / práce): Tovar 

Spôsob vykonania prieskumu trhu:   Na základe Metodického výkladu CKO č. 6, účinného ku dňu 

9.10.2018 a Metodického pokynu CKO č. 12, verzia 4: 

zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na stránke 

www.partnerskadohoda.sk , na verejne dostupnom webovom 

sídle osoby splnomocnenej pre procese verejného obstarávania, 

a zaslaním Výzvy na predkladanie ponúk trom hospodárskym 

subjektom oprávneným dodávať tovar rovnaký alebo podobný 

ako je predmet zákazky.  

 

Max. výška sumy určenej Prijímateľom na financovanie predmetu zákazky: 267.432,47 EUR bez DPH 

 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:     Najnižšia cena s DPH   

 

 

Prijímateľ zaslal, resp. zverejnil   Výzvu na predkladanie ponúk a to: 

1. Dňa 05.03.2019 na emailovú adresu: zakazkycko@vlada.gov.sk – doklad – viď dokumentácia z PT 

2. Dňa 05.03.2019 zverejnil Výzvu na web stránke: www.cepartners.sk – doklad – viď dok. Z PT 

3. Dňa 05.03.2019 zaslal Výzvu nasledovným hospodárskym subjektom: 

 

a) FERRMONT a.s., Pestovateľská 8, 821 04  Bratislava, IČO: 46 958 282, emailová adresa: 

puchov@ferrmont.sk , tomas.focko@ferrmont.sk  

Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu: 

Spoločnosť FERRMONT a.s. dlhodobo pôsobí v oblasti realizácie a montáže chladiacich zariadení 

a rovnako tak v Obchodnom registri má zapísanú veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť. Bola 

oslovená na základe predloženej ponuky na dodávku chladiarenských a mraziarenských technológií 

v predchádzajúcom období, na základe nami realizovaného verejného obstarávania. Webová stránka: 

www.ferrmont.sk. 

 

b) ŠAFARIK Trade s.r.o, Gelnická 1, 831 06 Bratislava, IČO: 35 862 521, emailová adresa: 

info@safariktrade.com , safarik@safariktrade.com  

Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu: 

Spoločnosť ŠARARIK Trade s.r.o.  dlhodobo pôsobí v oblasti realizácie a montáže chladiacich 

zariadení a rovnako tak v Obchodnom registri má zapísanú veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť. 

Bola oslovená na základe predloženej ponuky na dodávku chladiarenských a mraziarenských 

technológií v predchádzajúcom období, na základe nami realizovaného verejného obstarávania. Webová 

stránka: www.safariktrade.com. 

 

c) PROM KLIMA s.r.o., Bottova 1252/5, 941 01 Bánov, IČO: 46 476 776, emailová adresa: 

info@promklima.sk  

 Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu: 

Spoločnosť PROM KLIMA s.r.o. dlhodobo pôsobí v oblasti výroby, inštalácie a opravy klimatizačných 

a chladiarenských zariadení. Bola oslovená na základe informácií získaných z verejne dostupných 

zdrojov. Webová stránka: www.promklima.sk 
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Zoznam oslovených hospodárskych subjektov: 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia – 

viď 

dokumentácia z 

PT 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Dátum doručenia 

emailovej Výzvy – 

potvrdzujúci email 

o doručení Výzvy – viď 

dokumentácia z PT 

Doručená 

ponuka: 

áno/nie 

FERRMONT a.s., 

Pestovateľská 8, 

821 04  Bratislava, 

IČO: 46 958 282 

05.03.2019 
mailom zaslaná 

výzva 
áno 

 

05.03.2019 

Potvrdenie o doručení z emailovej 

adresy:  
puchov@ferrmont.sk 

tomas.focko@ferrmont.sk 

  

 

áno 

 

ŠAFARIK Trade 

s.r.o, Gelnická 1, 

831 06 Bratislava, 

IČO: 35 862 521 

05.03.2019 
mailom zaslaná 

výzva 
áno 

 

05.03.2019 
Potvrdenie o doručení z emailovej 

adresy: 

info@safariktrade.com 
safarik@safariktrade.com 

 

 

 

áno 

 

PROM KLIMA 

s.r.o., Bottova 

1252/5, 941 01 

Bánov, IČO: 

46 476 776 

05.03.2019 
mailom zaslaná 

výzva 
áno 

05.03.2019 
Potvrdenie o doručení z emailovej 

adresy: 
info@promklima.sk 

  

 

áno 

 

 

Zoznam predložených ponúk v lehote na predloženie cenovej ponuky stanovenej Prijímateľom 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum doručenia cenovej 

ponuky 
Spôsob doručenia cenovej ponuky 

Návrh na 

plnenie kritéria 

Najnižšia cena 

s DPH 

FERRMONT a.s., Pestovateľská 

8, 821 04  Bratislava, IČO: 
46 958 282 

14.03.2019 o 13:19 hod. 

Emailom z adresy: 

monika.striezencova@ferrmont.sk  

na emailovú adresu: 
top-farm@top-farm.sk 

a 

obstaravanie@cepartners.sk 
 

áno 

ŠAFARIK Trade s.r.o, Gelnická 

1, 831 06 Bratislava, IČO: 
35 862 521 

14.03.2019 o 16:30 hod. 

Emailom z adresy:  

litvaj@safariktrade.com 
na emailovú adresu: 

 

top-farm@top-farm.sk 
a 

obstaravanie@cepartners.sk 
 

áno 

PROM KLIMA s.r.o., Bottova 

1252/5, 941 01 Bánov, IČO: 

46 476 776 

15.03.2019 o 16:03 hod. 

Emailom z adresy: 
info@proklikma.sk 

na emailovú adresu: 

top-farm@top-farm.sk 

 
 

uchádzač doručil svoju ponuku len na adresu 

Prijímateľa. Na emailovú adresu splnomocnenej osoby 
na realizáciu obstarávania ponuka nebola doručená.  

Dôvodom bola veľkosť zasielaného súboru. Z emailovej 

pošty doručenej Prijímateľovi je však jednoznačne 

áno 
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preukázané, že uchádzač ponuku zasielal aj na emailovú 
adresu  splnomocnenej osoby.  Prijímateľ následne zaslal 

doručenú ponuku na emailovú adresu  Osoby 

splnomocnenej na realizáciu obstarávania.  

 

Poradie doručených cenových ponúk na základe najnižšej ceny s DPH:  

Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Návrh na plnenie kritéria 

Najnižšia cena s DPH 

Poradie 

uchádzačov 

FERRMONT a.s., 

Pestovateľská 8, 821 04  

Bratislava, IČO: 

46 958 282 

311.029,92 EUR 2. 

ŠAFARIK Trade s.r.o, 

Gelnická 1, 831 06 

Bratislava, IČO: 

35 862 521 

300.336,00 EUR 1. 

PROM KLIMA s.r.o., 

Bottova 1252/5, 941 01 

Bánov, IČO: 46 476 776 

317.250,12 EUR 3. 

 

 

Vyhodnotenie ponúk 

Obsah ponuky požadovanej 
Prijímateľom 

 
 

Uchádzač – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY 
 

 
 
POZNÁMKY 

 Uchádzač č. 1 
FERRMONT, a.s.  

Uchádzač č. 2 
ŠAFARIK Trade 

s.r.o. 

Uchádzač č. 3 
PROM KLIMA  

s r.o. 

 

Identifikačné údaje uchádzača ÁNO ÁNO ÁNO  

Čestné vyhlásenie-splnenie 
podmienok účasti         

ÁNO ÁNO ÁNO  

Parametre technológií 
chladiarensko-mraziarenského 
komplexu 

ÁNO ÁNO ÁNO  

Čestné vyhlásenie o povinností 
zápisu do registra partnerov 
verejného sektora            

ÁNO ÁNO ÁNO  

Návrh na plnenie kritérií ÁNO ÁNO ÁNO  

Čestné vyhlásenie 
o subdodávkach 

ÁNO ÁNO ÁNO  

Návrh zmluvy s uvedením 
navrhovanej zmluvnej ceny bez 
príloh 

ÁNO ÁNO ÁNO  

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky: 

SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI 
TÝKAJÚCICH SA OSOBNÉHO 

POSTAVENIA 
 

 
 

Uchádzač – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY 
 

 
 
POZNÁMKY 

 Uchádzač č. 1 
FERRMONT, a.s. 

Uchádzač č. 2 
ŠAFARIK Trade 

s.r.o. 

Uchádzač č. 3 
PROM KLIMA  

s r.o.. 

 

1.  doklad o oprávnení dodávať 
tovar, poskytovať služby.... 

N/A N/A N/A  

2.  čestné vyhlásenie ✓ 
 

N/A N/A  

 3. overené Prijímateľom ✓ 
Overené v OR SR 
– viď Výpis z OR 

(internet) 

✓ 
Overené v OR SR 
– viď Výpis z OR 

(internet) 

✓ 
Overené v OR SR – 

viď Výpis z OR 
(internet) 

 

 

SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI 
TÝKAJÚCICH SA FINANČNÉHO 

A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA  
 

 
 

 
UCHÁDZAČ – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY 

 

 
 
 

POZNÁMKY 

 Uchádzač č. 1 
FERRMONT, 

a.s 

Uchádzač č. 2 
ŠAFARIK Trade 

s.r.o. 

Uchádzač č. 3 
PROM KLIMA  

s r.o.. 

 

1. Podľa § 33 v spojení s § 38 ods. 
9 zákona: 

Index N05, min. úroveň: ≥ 0,9 

N/A N/A N/A  

2.Podmienka účasti preukázaná 
čestným vyhlásením  

✓ ✓ ✓  

Vyhodnotenie: ✓ 
Uchádzač 

splnil 
podmienku 

účasti.  

✓ 
Uchádzač splnil 

podmienku účasti. 

✓ 
Uchádzač splnil 

podmienku 
účasti. 

Všetci uchádzači 
majú účtovné 
závierky zverejnené 
vo verejnej časti 
registra účtovných 
závierok. 

 

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: nepožaduje sa  

 

Požiadavky na predmet zákazky  
 

Uchádzač – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY 
 

 
 
POZNÁMKY 

 Uchádzač č. 1 
FERRMONT, a.s.  

Uchádzač č. 2 
ŠAFARIK Trade 

s.r.o. 

Uchádzač č. 3 
PROM KLIMA  

s r.o. 

 

Ponuka ekvivalentných 
parametrov  

NIE NIE NIE  

Názov výrobcu, typu výrobku 
a technickej špecifikácie v zmysle 
požiadavky Prijímateľa 

ÁNO ÁNO ÁNO  

Vyhodnotenie:         ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

 

 

 



I. Uchádzač  FERRMONT, a.s.: 

Obsah ponuky: 

Uchádzačova ponuka obsahovala všetky doklady požadované Prijímateľom vo Výzve na predkladanie ponúk. 
Ponuka uchádzača bola doručená v samostatných emailoch. Obidva emaily boli doručené v lehote na 
predkladanie ponúk.  
 
Splnenie podmienok účasti: 
A) Osobné postavenie:  
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol, že je „ oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedná predmetu 
zákazky“ a ako dôkaz poukázal na Výpis z Obchodného registra.   
V Čestnom vyhlásení uviedol, že v Obchodnom registri má zapísané činnosti:  
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod 
Dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení a klimatizácie 
Opravy vyhradených technických zariadení tlakových 
Opravy vyhradených technických zariadení plynových 
 
Výpis z Obchodného registra uchádzač nepredložil. 
 
Prijímateľ si z verejne dostupného Výpisu z Obchodného registra overil, že uchádzač je oprávnený dodať 
požadovaný predmet zákazky. 
Dôkaz: Výpis z OR – vytlačený z internetu dňa 26.3.2019 
 
B) Finančné a ekonomické postavenie:  
Uchádzač v Čestnom vyhlásení uviedol, že finančný ukazovateľ INDEX N05 za ukončené hospodárske roky 
2015,2016 a 2017 dosahuje nasledovné hodnoty: 
Rok 2015: 3,09 
Rok 2016: 0,83 
Rok 2017: 0,19 
a informáciu, že jeho účtovné závierky za roky 2015 -2017 sú zverejnené v Registri účtovných závierok. 
 
Vzhľadom k tomu, že uchádzač ako právnická osoba so sídlom na území SR má účtovné závierky zverejnené 
v Registri účtovných závierok, prijímateľ si overil zverejnenie účtovných závierok v Registri účtovných závierok SR 
a rovnako tak si overil hodnotu požadovaného ekonomického ukazovateľa INDEX N05 na analytickom portály 
spoločnosti FinStat a.s.. Prílohou tohto vyhodnotenia je výstup z analytického portálu spoločnosti FinStat a.s. – t.j. 
finančný report spoločnosti FERRMONT, a.s.  Z finančného reportu vyplýva, že spoločnosť FERRMONT, a.s. 
v posledných troch ukončených hospodárskych rokoch dosiahla nasledovnú hodnotu ekonomického ukazovateľa 
INDEX N05: 

FERRMONT, a.s. 2015 2016 2017 Ø rokov 
Požadované 
hodnoty Ø 

rokov 
Splnenie 

INDEX N05 3,09 0,83 - 0,19 1,24 ≥  0,9 áno 

Dôkaz: Finančný report spoločnosti FERRMONT, a.s. z portálu FinStat a.s. 

C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 

Nepožadovala sa. 

 

Prijímateľ konštatuje, že uchádzač FERRMONT, a.s. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve na 
predkladanie ponúk. 
 
 
Splnenie požiadaviek na predmet zákazky: 
 
Uchádzač vo svojej ponuke, v dokumente Technická špecifikácia uviedol  názov výrobcu, typu výrobku a ponúkanú 
technickú špecifikáciu  v zmysle požiadavky Prijímateľa. 
 
V rámci ponuky predložil aj podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedením 
identifikačných údajov uchádzača a doplnením cenového návrhu ( ktorý je v súlade s cenovou ponukou uvedenou 
v Návrhu na plnenie kritérií) je v súlade s návrhom kúpnej zmluvy, ktorý bol súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.  
K podpísanému návrhu kúpnej zmluvy je priložené aj splnomocnenie pre Ing. Focka, člena predstavenstva, ktoré 
Ing. Focka oprávňuje za uchádzača podpisovať právne záväzné dokumenty v procese predkladania ponúk 
v procese obstarávania.  
 
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač FERRMONT, a.s. splnil požiadavky na predmet zákazky stanovené vo Výzve 
na predkladanie ponúk. 



 

II. Uchádzač ŠAFARIK Trade s.r.o.: 

Obsah ponuky: 

Uchádzačova ponuka obsahovala všetky doklady požadované Prijímateľom vo Výzve na predkladanie ponúk. 

 Splnenie podmienok účasti: 

A) Osobné postavenie:  
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
 
Prijímateľ si z verejne dostupného Výpisu z Obchodného registra overil, že uchádzač je oprávnený dodať 
požadovaný predmet zákazky. 
Dôkaz: Výpis z OR – vytlačený z internetu dňa 26.3.2019 
 
B) Finančné a ekonomické postavenie:  
Uchádzač vo svojej ponuke čestne vyhlásil, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického 
postavenia a že jeho účtovné závierky sú zverejnené v Registri účtovných závierok.  
 
Vzhľadom k tomu, že uchádzač je právnická osoba so sídlom na území SR a má účtovné závierky zverejnené 
v Registri účtovných závierok, Prijímateľ si overil ich zverejnenie a zároveň si overil hodnotu požadovaného 
ekonomického ukazovateľa INDEX N05 na analytickom portály spoločnosti FinStat a.s..  
 
Prílohou tohto vyhodnotenia je výstup z analytického portálu spoločnosti FinStat a.s.-finančný report spoločnosti 
ŠAFARIK Trade s.r.o..  Z finančného reportu vyplýva, že spoločnosť ŠAFARIK Trade s.r.o. v posledných troch 
ukončených hospodárskych rokoch dosiahla nasledovnú hodnotu ekonomického ukazovateľa INDEX N05: 
 
 

ŠAFARIK Trade s.r.o. 2015 2016 2017 Ø rokov 
Požadované 
hodnoty Ø 

rokov 
Splnenie 

INDEX N05 0,81 1,07 1,37 1,08 ≥  0,9 áno 

Dôkaz: Finančný report spoločnosti ŠAFARIK Trade s.r.o. z portálu FinStat a.s. 

 

C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 

Nepožadovala sa. 
 
 
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač ŠAFARIK Trade s.r.o. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve na 
predkladanie ponúk. 
 
 
 
Splnenie požiadavky na predmet zákazky: 
 
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol názov výrobcu, typu výrobku a technickej špecifikácie v zmysle požiadavky 
Prijímateľa. 
V rámci ponuky predložil aj podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedením 
identifikačných údajov uchádzača a doplnením cenového návrhu ( ktorý je v súlade s cenovou ponukou uvedenou 
v Návrhu na plnenie kritérií) je v súlade s návrhom kúpnej zmluvy, ktorý bol súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.  
 
 
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač ŠAFARIK Trade s.r.o. splnil požiadavky na predmet zákazky stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk. 

 

 

 

 

 



 

III. Uchádzač PROM KLIMA s.r.o.: 

Obsah ponuky: 

Uchádzačova ponuka obsahovala všetky doklady požadované Prijímateľom vo Výzve na predkladanie ponúk. 

 

 Splnenie podmienok účasti: 

A) Osobné postavenie:  
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
 
Prijímateľ si z verejne dostupného Výpisu z Obchodného registra overil, že uchádzač je oprávnený dodať 
požadovaný predmet zákazky. 
Dôkaz: Výpis z OR – vytlačený z internetu dňa 26.3.2019 
 
 
 
B) Finančné a ekonomické postavenie:  
Uchádzač vo svojej ponuke čestne vyhlásil, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického 
postavenia.  
 
Prijímateľ nebude požadovať od uchádzača preukázanie splnenia tejto podmienky účasti, nakoľko uchádzač 
nepredložil najvýhodnejšiu cenový ponuku. 
Vzhľadom k tomu, že uchádzač je právnická osoba so sídlom na území SR a má účtovné závierky zverejnené 
v Registri účtovných závierok, Prijímateľ si overil ich zverejnenie a zároveň si overil hodnotu požadovaného 
ekonomického ukazovateľa INDEX N05 na analytickom portály spoločnosti FinStat a.s..  
 
Prílohou tohto vyhodnotenia je výstup z analytického portálu spoločnosti FinStat a.s.-finančný report spoločnosti 
PROM KLIMA s.r.o..  Z finančného reportu vyplýva, že spoločnosť PROM KLIMA s.r.o. v posledných troch 
ukončených hospodárskych rokoch dosiahla nasledovnú hodnotu ekonomického ukazovateľa INDEX N05: 
 

PROM KLIMA s.r.o. 2015 2016 2017 Ø rokov 
Požadované 
hodnoty Ø 

rokov 
Splnenie 

INDEX N05 2,74 3,62 4,29 3,55 ≥  0,9 áno 

Dôkaz: Finančný report spoločnosti PROM KLIMA s.r.o. z portálu FinStat a.s. 

C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 

Nepožadovala sa. 
 
 
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač PROM KLIMA s.r.o. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve na 
predkladanie ponúk. 
 
 
 
Splnenie požiadavky na predmet zákazky: 
 
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol názov výrobcu, typu výrobku a technickej špecifikácie v zmysle požiadavky 
Prijímateľa. 
V rámci ponuky predložil aj podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedením 
identifikačných údajov uchádzača a doplnením cenového návrhu ( ktorý je v súlade s cenovou ponukou uvedenou 
v Návrhu na plnenie kritérií) je v súlade s návrhom kúpnej zmluvy, ktorý bol súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.  
 
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač PROM KLIMA s.ro. splnil požiadavky na predmet zákazky stanovené vo Výzve 
na predkladanie ponúk. 

 

 

 

 



 

Prijímateľ na základe vyhodnotenia ponúk a na základe cenových ponúk uchádzačov zostavil konečné 

poradie uchádzačov: 

 

Poradie doručených cenových ponúk na základe najnižšej ceny s DPH:  

Názov a sídlo 

uchádzača, 

ktorý predložil 

ponuku 

Návrh na plnenie kritéria 

Najnižšia cena s DPH 

Poradie 

uchádzačov 

ŠAFARIK Trade 

s.r.o, Gelnická 1, 

831 06 

Bratislava, IČO: 

35 862 521 

300.336,00 EUR 1. 

FERRMONT 

a.s., 

Pestovateľská 8, 

821 04  

Bratislava, IČO: 

46 958 282 

311.029,92 EUR 2. 

PROM KLIMA 

s.r.o., Bottova 

1252/5, 941 01 

Bánov, IČO: 

46 476 776 

317.250,12 EUR 3. 

 

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia 

P. č. 
Obchodné meno/názov uchádzača 

Sídlo/ miesto podnikania uchádzača 
Dôvod vylúčenia uchádzača 

1. 
-- -- 

 

Identifikácia úspešného uchádzača a cena víťaznej ponuky: 

P. č. 
Obchodné meno/názov uchádzača 

Sídlo/ miesto podnikania uchádzača 
Cena ponuky s DPH 

1. 
ŠAFARIK Trade s.r.o, Gelnická 1, 831 06 Bratislava, 
IČO: 35 862 521 

300.336,00 EUR 

 

 

Prijímateľ sa pri vyhodnocovaní ponúk zaoberal aj možným koluzívnym konaním a konfliktom záujmov 

medzi uchádzačmi a z verejne dostupných informácií a doručených ponúk nezistil možné koluzívne 

konanie alebo konflikt záujmov medzi uchádzačmi. 

 

Všetkým uchádzačom bude odoslané oznámenie o výsledku prieskumu trhu a s úspešným uchádzačom 

bude podpísaná Kúpna zmluva po vykonaní administratívnej kontroly procesu prieskumu trhu zo strany 

poskytovateľa NFP.  

 

 

 

 



 

 

K dátumu podpisu Kúpnej zmluvy bude úspešný uchádzač povinný predložiť Prijímateľovi originály 

alebo overené fotokópie nasledovných certifikátov/oprávnení, resp. ich ekvivalentov:  

„ Úspešný uchádzač je povinný ku dňu podpísania zmluvy predložiť  originál alebo overenú fotokópiu  platného 

certifikátu/ oprávnenia alebo ekvivalentu o  odbornej spôsobilosti firmy na prácu: Oprava vyhradených 

technických zariadení plynových v minimálnom rozsahu  

• Oprava a údržba  

• Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky  

• Rekonštrukcia  

alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ.  

Certifikát musí byť platný počas celej doby  realizácie predmetu zákazky. 

Úspešný uchádzač je povinný ku dňu podpísania zmluvy predložiť  originál alebo overenú fotokópiu platného 

certifikátu / oprávnenia alebo ekvivalentu o odbornej spôsobilosti firmy a zamestnancov na nakladanie s 

fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov č. 286/2009 Z.z., § 63 č. 321/2012 Z.z, § 5 (1) a,c,d,e 

vystaveného Certifikačným orgánom pre chladiacu a klimatizačnú techniku alebo doklad ekvivalentný podľa 

práva EÚ.   

Certifikát musí byť platný počas celej doby  realizácie predmetu zákazky. 

Požadované certifikáty/oprávnenia alebo  ekvivalentné doklady môžu byť vydané aj na 

subdodávateľa/subdodávateľov úspešného uchádzača a to za predpokladu, že tento 

subdodávateľ/subdodávatelia bude/budú celú časť zákazky realizovať sám/sami (t. z. predmet zákazky musí byť 

realizovaný subjektom/subjektami, ktorý je/sú držiteľom certifikátu). Zároveň platí, že aj v prípade zmeny 

subdodávateľa, musí nový subdodávateľ byť držiteľom platného certifikátu/oprávnenia alebo ekvivalentného 

dokladu.“ 

 

 

KÚPNA ZMLUVA: 

lehota plnenia:  na základe výzvy do 70 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy 

                          miesto dodania: Topoľnica 309, 925 92 Topoľnica 

                          doba splatnosti faktúry: 60 dní 

 

 

 

 

Meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala prieskum trhu a podpis:  

Ing. Zuzana Lenická                                                                              .................................................. 

 

Miesto a dátum vykonania prieskumu trhu:  Bratislava, 27.03.2019 

 

 

Prílohy k Záznamu z vyhodnotenia cenových ponúk:  

1. Výzva na predloženie cenovej ponuky 

2. Zaslanie Výzvy na predloženie cenovej ponuky v zmysle MV CKO č. 6, resp. MP CKO č. 12 

3. Prijaté cenové ponuky 

4. Doklady preukazujúce osobné postavenie uchádzačov a splnenie podmienky účasti finančného  

    a ekonomického postavenia 

5. Oznámenie o výsledku PT zaslané uchádzačom 


