
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:    Sústava pre chladenie / vykurovanie pomocou  

tepelných čerpadiel“ 

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

4. Kód CPV:      45000000-7 Stavebné práce 

1. Predpokladaná hodnota zákazky:                            273 889,31 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 

Jozef Dendiš 
96301 

Krupina, 
Nám.SNP 

127/20 

23.7.2020 
e-

mailom 
áno 

Webové sídlo 
http://www.orsr.sk/ 

nie REGISTER 
OSÔB SO 

ZÁKAZOM 
/ ELENA 

áno 

Rumitt s. r. o. 23.7.2020 
e-

mailom 
áno 

Webové sídlo 
http://www.orsr.sk/ 

nie REGISTER 
OSÔB SO 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. 



Račianska 92, 
Bratislava 831 

02 

ZÁKAZOM 
/ ELENA 

Varemont, 
s.r.o. 

990, Horné 
Saliby 925 03 

23.7.2020 
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-stavebne-prace/?page=1 

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 

Jozef Dendiš 
96301 Krupina, 

Nám.SNP 127/20 

11.8.2020 
o 13:28 

261 379,10 eur 
bez DPH, 

 
313 654,92 eur 

s DPH 

Predloženie 
kompletne 
vyplnenej a 

podpísanej prílohy 
č. 2 a prílohu č. 3 

výzvy o predloženie 
ponúk 

Platca DPH 

Rumitt s. r. o. 
Račianska 92, Bratislava 

831 02 

11.8.2020 
o 9:37 

264 742,71 eur 
bez DPH 

 
317 591,25 eur 

s DPH 

Predloženie 
kompletne 
vyplnenej a 
podpísanej 

prílohy č. 2 a 
prílohu č. 3 výzvy 

o predloženie 
ponúk 

Platca DPH 

Varemont, s.r.o. 
990, Horné Saliby 925 

03 

10.8.2020 
o 15:14 

221 553,96 eur 
bez DPH 

 
265 846,75 eur 

s DPH 

Predloženie 
kompletne 
vyplnenej a 
podpísanej 

prílohy č. 2 a 
prílohu č. 3 výzvy 

o predloženie 
ponúk 

Platca DPH 

KALORIM s.r.o. 
759, Nesluša 023 41 

11.8.2020 
o 12:49 

222 822,02 eur 
bez DPH 

 
267 386,42 eur 

s DPH 

Predloženie 
kompletne 
vyplnenej a 
podpísanej 

prílohy č. 2 a 

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.).  



prílohu č. 3 výzvy 
o predloženie 

ponúk 

GreMi KLIMA, s.r.o. 
Kragujevská 9, Žilina 

010 01 

10.8.2020 
o 10:16 

184 826,95 eur 
bez DPH 

 
221 792,34 eur 

s DPH 

Predloženie 
kompletne 
vyplnenej a 
podpísanej 

prílohy č. 2 a 
prílohu č. 3 výzvy 

o predloženie 
ponúk 

Na žiadosť o 
vysvetlenie/dopl
nenie ponuky (s 

neprimerane 
nízkou cenou) 

zo dňa 
13.8.2020 
uchádzač 

nereagoval, bol 
teda vylúčený 

z ďalšieho 
hodnotenia 

 

 

7. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: GreMi KLIMA, s.r.o.:  
predloženie ponuky v hodnote o 23,82 
% lacnejšej ako je priemer cien 
ostatných predložených ponúk. 
Uvedenú neprimerane nízku cenu sme 
žiadali vysvetliť dňa 13.8.2020. Na 
žiadosť o vysvetlenie/doplnenie 
ponuky uchádzač nereagoval. Z tohto 
dôvodu bol vylúčený z ďalšieho 
hodnotenia. 
 

8. Identifikácia úspešného uchádzača:     Varemont, s.r.o.,  
990, Horné Saliby 925 03 
 

9. Cena víťaznej ponuky9 :      221 553,96  eur bez DPH,  

265 846,75 eur s DPH 

 

10. Spôsob vzniku záväzku10:      Zmluva o dielo 

11. Podmienky realizácie zmluvy11:                                  Termín dodania predmetu zákazky: do  
02/2021 

 Miesto realizácie: Priemyselná 
budova spoločnosti BROTHER 
INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., k. 
ú. Krupina, parcela číslo KN-C 
2116/3 

 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

12. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  

 

  

 

 

Ing. Mgr. Ján Hámorník , MBA 

Osoba splnomocnená na výkon 
prieskumu trhu 

 

 

13. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    v Bratislave dňa 18.8.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


