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ZÁZNAM Z PRIESKUM TRHU 

1. Názov prijímateľa:     JAMAJKA, s.r.o. 

2. Názov zákazky:                            Fotovoltické zariadenie  

3. Predmet zákazky:    Fotovoltické zariadenie  

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):  tovar 

5. Kód CPV:     31712331-9 Fotovoltické články 

6. Názov projektu a kód ITMS2014+:          Fotovoltické zariadenie,  

      kód ŽoNFP: NFP310040CTR8 

7. Operačný program:    Kvalita životného prostredia 

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

následného predloženia ponúk 

9.  Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena v EUR bez DPH 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
a čas 
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Energovision s. r. o.  
Lamačská cesta 
1738/111 
Bratislava - mestská 
časť Lamač 841 03 
IČO: 53 036 280 

23.1.2023 
11:03 hod. 

email áno 

https://www.orsr.sk/vypi
s.asp?ID=613744&SID=
2&P=0 

nie * áno 

Slovenské elektrárne 
– energetické služby, 
s.r.o.  
Mlynské nivy 47 
Bratislava 821 09 
IČO: 44 553 412 

23.1.2023 
11:05 hod. 

email áno 

https://www.orsr.sk/vypi
s.asp?ID=146548&SID=
2&P=0 

nie * áno 

Enprotech a.s. 
Kukučínova 86/9 
Košice - mestská 
časť Juh 040 01 
IČO: 47 461 845 

23.1.2023 
11:06 hod. 

email áno 

https://www.orsr.sk/vypi
s.asp?ID=285362&SID=
4&P=0 

nie * 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 bez DPH. 
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR). 
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* https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom-
490.html  

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 
kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 

Spôsob vyhodnotenia 
ponúk SUPER– 

REVERZNÁ SÚŤAŽ               
v zmysle Výzvy na 

predkladanie ponúk     
zo dňa 23.01.2023 

Poznámka 

Slovenské elektrárne – 
energetické služby, s.r.o.  

Mlynské nivy 47 
Bratislava 821 09 IČO: 44 553 

412 

30.01.2023 o 
12:07 hod. / 
31.01.2023 

53 000,00           
EUR bez DPH 

 - 

Energovision s. r. o.  
Lamačská cesta 1738/111 

Bratislava - mestská časť Lamač 
841 03 IČO: 53 036 280 

30.01.2023 o 
14:59 hod. / 
31.01.2023 

50 900,00 EUR 
bez DPH 

Ponuka obsahovala 
všetky požadované 
náležitosti v zmysle 
Výzvy na 
predkladanie ponúk. 
 
Záver: uchádzač sa 
umiestnil na základe 
kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 
na 1. mieste v poradí 
(najnižšia celková 
cena bez DPH v 
EUR), splnil 
podmienky účasti a 
jeho ponuka spĺňa 
požiadavky na 
predmet zákazky 
stanovené vo Výzve 
na predkladanie 
ponúk. 
 
Uchádzač je 
vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač, 
jeho ponuka bude 
prijatá a bude 
vyzvaný na 
poskytnutie súčinnosti 
na uzavretie kúpnej 
zmluvy v zmysle 
Výzvy na 
predkladanie ponúk 
zo dňa 23.01.2023. 

- 

Enprotech a.s. 
Kukučínova 86/9 

Košice - mestská časť Juh 040 01 
IČO: 47 461 845 

30.01.2023 o 
22:18 hod. / 
31.01.2023 

52 932,00 EUR 
bez DPH 

 - 

                                                      
5
 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  

6
 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 

7
 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 

na predmet zákazky).  
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11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  
Žiadny z uchádzačov, ktorý predložil cenovú ponuku nebol vylúčený. 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:     

Logický celok Názov úspešného uchádzača 
Cena v EUR bez 

DPH 
Cena v EUR                 

s DPH 

Fotovoltické zariadenie 

Energovision s. r. o.  
Lamačská cesta 1738/111 

Bratislava - mestská časť Lamač 
841 03 IČO: 53 036 280 

50 900,00 61 080,00 

13. Spôsob vzniku záväzku8:      Kúpna zmluva 

14. Podmienky realizácie zmluvy9:     

  Lehota dodania predmetu zákazky:  

Logický celok: Fotovoltické zariadenie: 8 mesiacov odo dňa doručenia vystavenej objednávky              

na dodanie predmetu zákazky, najneskôr však s plnením do 31. 12. 2023. 

  Miesto realizácie: Liptovská Sielnica  270, 032 23 Liptovská Sielnica 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Liptovská Sielnica  k 31.01.2023 

16. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:  31.01.2023 

 

 

        ................................. 

Marek Považský, konateľ 
 

                                                      
8 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
9 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 


