
Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu  

Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:  BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA)  

s.r.o. 

2. Predmet / názov zákazky:    Lokálny zdroj elektrickej energie. 

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

4. Kód CPV:      09331200-0 Slnečné fotoelektrické moduly 

1. Predpokladaná hodnota zákazky:                            196 381,23 Eur bez DPH 

2. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:   Zníženie energetickej náročnosti podniku  

  BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) 

s.r.o., NFP310040Y401 

3. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

4. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    e-mailom: na základe výzvy / oslovenia  

  dodávateľov a následného predloženia cien 

alebo ponúk 

5. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena bez DPH 

 

6. 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) 

Spôsob overenia 
oprávnenosti 

dodávať predmet 
zákazky5 

Zákaz 
účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 
(áno/nie) 

Spôsob 
overenia 

zákazu účasti 
vo verejnom 
obstarávaní 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

ELVOSOLAR, 
a. s 

22.7.2020 
e-

mailom 
áno 

Webové sídlo 
http://www.orsr.sk/ 

nie REGISTER 
OSÔB SO 

ZÁKAZOM 
/ ELENA 

áno 

EU - POWER 
s.r.o 

22.7.2020 
e-

mailom 
áno 

Webové sídlo 
http://www.orsr.sk/ 

nie REGISTER 
OSÔB SO 

ZÁKAZOM 
/ ELENA 

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 
30 000 EUR). 
5 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. 



Martian Logic 
s. r. o. 

22.7.2020 
e-

mailom 
áno 

Webové sídlo 
http://www.orsr.sk/ 

nie REGISTER 
OSÔB SO 

ZÁKAZOM 
/ ELENA 

áno 

PROVIDER 
s.r.o. 

22.7.2020 
e-

mailom 
áno 

Webové sídlo 
http://www.orsr.sk/ 

nie REGISTER 
OSÔB SO 

ZÁKAZOM 
/ ELENA 

áno 

Zároveň bola výzva (informácie o výzve) zverejnená aj na stránke:  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-30-000-eur-a-zakaziek-

vyhlasenych-osobou-ktorej-verejny-obstaravatel-poskytne-50-a-menej-financnych-prostriedkov-z-nfp-

pre-tovary/ 

Zároveň aj na webovej stránke prijímateľa: 

https://brother-slovakia.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-tepelne-cerpadla/ 

 

b) zoznam predložených ponúk6 na základe výzvy o predloženie ponúk: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 

kritéria7 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok8 
Poznámka 

ELVOSOLAR, a. s 
Agátová 22 

Bratislava 841 01 

31.7.2020 
o 18:32 

194 388,10 eur 
bez DPH 

 
233 265,72 eur 

s DPH 

a.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

b.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

c.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- nesplnené 
 

Platca DPH 
 

Zaslaná výzva 
na doplnenie 

dňa 4.8.2020 – 
chýbali ceny 

dodaných 
technológií v 

Zozname 
dodávok tovaru 

za 
predchádzajúce 

tri roky od 
vyhlásenia 
verejného 

obstarávania 
 

EU - POWER s.r.o. 
Sídlisko Lúky 1129/47 

Vráble 952 01 

31.7.2020 
o 10:28 

190 005,20 eur 
bez DPH 

 

a.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na 

Platca DPH 
 

 
6 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
7 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
8 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  



228 006,24 eur 
s DPH 

vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje 
uchádzača  - 
splnené 

 
b.) Preukázanie 

podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

c.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- splnené 
 

Cenovú ponuku 
predložil 

kompletnú 

Martian Logic s. r. o. 
Jalovcová 5A 

Bratislava 831 01 

24.7.2020 
o 6:25 

202 692,00 eur 
bez DPH 

 
243 230,40 eur 

s DPH 

a.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

b.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- nesplnené 
 

c.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- nesplnené 
 

Platca DPH 
 

Zaslaná výzva 
na doplnenie 
dňa 4.8.2020: 

Chýbalo 
Preukázanie 
podmienok 

účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 

ekonomického 
postavenia 
a Zoznam 

dodávok tovaru 

PROVIDER s.r.o. 
P.Várdayho 21 

Nové Zámky 940 54 

29.7.2020 
o 7:49 

198 341,00 eur 
– konečná 

suma 

a.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

b.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 

Nie je platca 
DPH 

 
Zaslaná výzva 
na doplnenie 
dňa 4.8.2020: 

Chýbalo 
Preukázanie 
podmienok 

účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 

ekonomického 
postavenia 
a Zoznam 

dodávok tovaru 



 
c.) Zoznam 

dodávok tovaru 
- nesplnené 
 

ZSE Energia, a.s. 
Čulenova 6 

Bratislava 816 47 

30.7.2020 
o 17:33 

195 810,25 eur 
bez DPH 

 
234 972,30 eur 

s DPH 

a.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

b.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

c.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- splnené 
 

Platca DPH 
 

Zaslaná výzva 
na doplnenie 
dňa 4.8.2020:  

 
1. Doplnenie 
Prilohy c. 1 

vyzvy na 
predlozenie 

ponuky, 
konkretne 
doplnenie 
farebne 

vyznacenych 
buniek: Typové 
označenie alebo 

názov 
ponúkaného 

tovaru, 
doplnenie 
Hodnôt 

parametrov 
(tam kde je to 
relevantné), 

doplnenie Ceny 
za 1 ks v EUR 

bez DPH, 
doplenie ceny 

za polozku cislo 
30 EZ Logger 

na komunikáciu 
(vrátane 

montáže).  
 

2. Doplnenie 
Zoznamu 

dodávok tovaru 
za 

predchádzajúce 
tri roky od 
vyhlásenia 
verejného 

obstarávania - 
Referencie pre 

fotovoltické 
inštalácie 

subdodávateľo
m ZSE Energia, 

a.s. o ceny 
jednotlivych 

dodavok. 



 

 

c) zoznam predložených ponúk9 na základe výzvy o vysvetlenie/doplnenie ponuky: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 

kritéria10 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok11 
Poznámka 

ELVOSOLAR, a. s. 
Agátová 22 

Bratislava 841 01 

4.8.2020 
o 14:08 

194 388,10 eur 
bez DPH 

 
233 265,72 eur 

s DPH 

d.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

e.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

f.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- splnené 
 

Platca DPH 
 

Cenovú ponuku 
predložil 

kompletnú po 
výzve na 
doplnenie 

Martian Logic s. r. o. 
Jalovcová 5A 

Bratislava 831 01 

Doplnenie 
ponuky 

nezaslané 

202 692,00 eur 
bez DPH 

 
243 230,40 eur 

s DPH 

d.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

e.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- nesplnené 
 

f.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- nesplnené 
 

Platca DPH 
 

Cenovú ponuku 
nepredložil 

kompletnú ani 
po výzve o 
doplnenie 

 
9 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
10 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
11 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  



PROVIDER s.r.o. 
P.Várdayho 21 

Nové Zámky 940 54 

4.8.2020 
o 16:47 

198 341,00 eur 
– konečná 

suma 

d.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

e.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

f.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- nesplnené 
 

Nie je platca 
DPH 

 
Cenovú ponuku 

nepredložil 
kompletnú ani 

po výzve 
o doplnenie 

(chýbali sumy 
dodaných 

technológií v 
Zozname 

dodávok tovaru 
za 

predchádzajúce 
tri roky od 
vyhlásenia 
verejného 

obstarávania) 

ZSE Energia, a.s. 
Čulenova 6 

Bratislava 816 47 

6.8.2020 
o 18:33 

195 810,25 eur 
bez DPH 

 
234 972,30 eur 

s DPH 

d.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

e.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

f.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- splnené 
 

Platca DPH 
 

Cenovú ponuku 
predložil 

kompletnú po 
výzve na 

doplnenie z zo 
dňa 4.8.2020 

 

d) Finálne vyhodnotenie splnenia účasti a návrhu na plnenie kritérií: 

Názov a sídlo uchádzača, 
ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 

kritéria12 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok13 
Poznámka 

ELVOSOLAR, a. s 
Agátová 22 

Bratislava 841 01 

Dátum 
predloženia 

ponuky: 

194 388,10 eur 
bez DPH 

 

g.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 

Platca DPH 
 
 

 
12 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
13 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  



31.7.2020 
o 18:32 

 
Dátum 

predloženia 
doplnenia/vysv

etlenia 
ponuky: 
4.8.2020 
o 14:08 

233 265,72 eur 
s DPH 

ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

h.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

i.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- splnené 
 

EU - POWER s.r.o. 
Sídlisko Lúky 1129/47 

Vráble 952 01 

Dátum 
predloženia 

ponuky: 
31.7.2020 
o 10:28 

190 005,20 eur 
bez DPH 

 
228 006,24 eur 

s DPH 

d.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na 
vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje 
uchádzača  - 
splnené 

 
e.) Preukázanie 

podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

f.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- splnené 
 

Platca DPH 
 

Cenovú ponuku 
predložil 

kompletnú 
rovno dňa 
31.7.2020 

Martian Logic s. r. o. 
Jalovcová 5A 

Bratislava 831 01 

Dátum 
predloženia 

ponuky: 
24.7.2020 

o 6:25 

202 692,00 eur 
bez DPH 

 
243 230,40 eur 

s DPH 

g.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

h.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- nesplnené 

Platca DPH 
 

Na výzvu 
o doplnenie 

ponuky 
uchádzač 

neodpovedal, 
cenovú ponuku 

nedoplnil 



 
i.) Zoznam 

dodávok tovaru 
- nesplnené 
 

PROVIDER s.r.o. 
P.Várdayho 21 

Nové Zámky 940 54 

Dátum 
predloženia 

ponuky: 
29.7.2020 

o 7:49 
 

Dátum 
predloženia 

doplnenia/vysv
etlenia 

ponuky: 
4.8.2020 
o 16:47 

198 341,00 eur 
– konečná 

suma 

g.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

h.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

i.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- nesplnené 
 

Nie je platca 
DPH 

 
Cenovú ponuku 

nepredložil 
kompletnú ani 

po výzve 
o doplnenie 

(chýbali sumy 
dodaných 

technológií v 
Zozname 

dodávok tovaru 
za 

predchádzajúce 
tri roky od 
vyhlásenia 
verejného 

obstarávania) 

ZSE Energia, a.s. 
Čulenova 6 

Bratislava 816 47 

Dátum 
predloženia 

ponuky: 
30.7.2020 
o 17:33 

 
Dátum 

predloženia 
doplnenia/vysv

etlenia 
ponuky: 
6.8.2020 
o 18:33 

195 810,25 eur 
bez DPH 

 
234 972,30 eur 

s DPH 

g.) Návrh 
uchádzača na 
plnenie kritéria 
na vyhodnotenie 
ponúk a 
identifikačné 
údaje uchádzača  
- splnené 
 

h.) Preukázanie 
podmienok účasti 
týkajúcich sa 
finančného a 
ekonomického 
postavenia 
- splnené 
 

i.) Zoznam 
dodávok tovaru 
- splnené 
 

Platca DPH 
 
 

 

 

 

7. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Martian Logic s. r. o.: nepredloženie  
kompletnej cenovej ponuky (Chýbalo 
Preukázanie podmienok účasti 
týkajúcich sa finančného a 



ekonomického postavenia a Zoznam 
dodávok tovaru) 
 

PROVIDER s.r.o. nepredloženie  
kompletnej cenovej ponuky (chýbali 
sumy dodaných technológií v 
Zozname dodávok tovaru za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania) 
 

8. Identifikácia úspešného uchádzača:     EU - POWER s.r.o., Sídlisko Lúky  
1129/47, Vráble 952 01 
 

9. Cena víťaznej ponuky14 :      190 005,20 eur bez DPH,  

228 006,24 eur s DPH 

 

10. Spôsob vzniku záväzku15:      Kúpna zmluva 

11. Podmienky realizácie zmluvy16:                                  Termín dodania predmetu zákazky: do  
12/2020 

 Miesto realizácie: Tichá 45, 811 02 
Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 

12. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: 

 

 

 

   

Ing. Mgr. Ján Hámorník , MBA 

       Osoba poverená k realizácií VO 

 

 

13. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    v Bratislave dňa 7.8.2020 

 

 

 

 
14 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
15 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
16 Lehota plnenia a miesto realizácie. 


