
Záznam z prieskum trhu 

 
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:      

 ALUPRINT, s.r.o., Dielenská Kružná 24, Vrútky 038 61, IČO: 31 584 322 

2. Predmet zákazky: Fotovoltaické zariadenie 

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce) tovar 

4. Kód CPV: 31712331-9 Fotovoltické články 

5. Operačný program: Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  

a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 

7. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky. 
Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom. 

8.   

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
osloven

ia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

oprávneno
sti 

dodávať 
predmet 
zákazky4 

Zákaz 
účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 
zákazu 

účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

IMAO electric, s. r. o. 
Mládežnícka 108 
Považská Bystrica 017 01 
IČO: 44 007 841 

23.01.2023 email áno OR SR nie 

Register 
osôb so 

zákazom 

nie 

EasySun, s.r.o. 
Slottova 942/4 
Rajec 015 01 
IČO: 44 716 192 

23.01.2023 email áno OR SR nie nie 

ANGI Trade s.r.o 
Ďanová 6 
Príbovce 038 42 
IČO: 47 186 593 

23.01.2023 email áno OR SR nie áno 

MARTEL Trade s.r.o. 
Robotnícka 9719 
Martin 036 01 
IČO: 44 063 725 

23.01.2023 email áno OR SR nie áno 

b) zoznam predložených ponúk5: 

                                                 
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/stavebnej 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 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou 
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na 
zakazkycko@vlada.gov.sk) 
4 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade 

zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu 
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti. 

5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 



Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie kritéria 

suma v EUR 
bez DPH 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok6 
Poznámka 

ANGI Trade s.r.o 
Ďanová 6 
Príbovce 038 42 
IČO: 47 186 593 

27.01.2023 
o 14:08 260 134,35 € Nevyhodnocova

lo sa  

MARTEL Trade s.r.o. 
Robotnícka 9719 
Martin 036 01 
IČO: 44 063 725 

29.01.2023 
o 09:13 235 386,16  € Splnil 

Výpis z OR SR, 
Printscreen Register 

osôb so zákazom, 
Cenová ponuka, 

Špecifikácia predmetu 
zákazky, 

Kúpna zmluva 
 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení7: 
Neuplatnilo sa. 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 
Neuplatnilo sa. 

9. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Neuplatnilo sa. 

10. Identifikácia úspešného uchádzača:        
     MARTEL Trade s.r.o., Robotnícka 9719, Martin 036 01 
     IČO: 44 063 725 

11. Cena úspešného uchádzača8 :   235 386,16 € bez DPH     
     282 463,39 s DPH 

12. Spôsob vzniku záväzku9:   Kúpna zmluva 
13. Podmienky realizácie zmluvy10: 

Lehota na realizáciu zákazky: 
do 3 mesiacov od doručenia písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu 
Miesto realizácie: 
Vrútky , Dielenská Kružná 24 ,  č. popisné 2156 na parcele K.ú. Vrútky č.2003/169 , objekt skladová hala  
 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  

Elena Nôtová, splnomocnená osoba 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu: 31.01.2023 

16. Prílohy11: Kontrolný zoznam 

                                                 
6 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
7 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 
8 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
10 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 


