
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
 
 
 

Identifikácia prijímateľa SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., Vlčie hrdlo 5985, 
820 03 Bratislava 
Zastúpené: LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava 
(email: senarikova@aksenarikova.sk) , zast. JUDr. Eva Senáriková - osoba      
zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

II. Forma prieskumu trhu   III. Miesto prieskumu 

Osobne   LEGAL TENDER s.r.o. 

Telefonicky   Ružová dolina 8 

Prostredníctvom internetu   821 09 Bratislava 
 

Elektronickou poštou X   

Poštou   IV. Dátum prieskumu 

Iný spôsob – uviesť :    24.11.2020 o 10:30 hod. 
02.12.2020  
 

 
 

V. Predmet zákazky VI. časti  

„Rekonštrukcia svetlíkov na výrobných halách 1-16“ nie 
(práce) 

 
VII. Poradie uchádzačov podľa kritéria (cena bez  DPH) 
 

 Označenie Sídlo Konečná cena v EUR 
bez DPH 

1. CIPI  s.r.o. Bystrická cesta 2761, 034 01 
Ružomberok 

976 561,45 

2. TetraStav, s.r.o. Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok 1 054 483,33 

3. KOM-TRADE 
PLUS s.r.o. 

Alapyho 13, 945 01 Komárno 1 332 750,25 

 
VIII. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti  

Ponuky boli vyhodnocované na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia ponúk.  

Výzvou zo dňa 03.11.2020 boli mailom oslovení 3 záujemci (CIPI s.r.o., KOM-TRADE PLUS s.r.o. 
a ZENIT SK, s.r.o. ) na predloženie ponuky. Zároveň v ten istý deň bola výzva zverejnená aj na 
webovom sídle prijímateľa a zaslaná príloha k MP CKO č. 12 na zakazkycko@vlada.gov.sk.  
Prijímateľ si na stránke www.orsr.sk overil, že všetci oslovení záujemci sú oprávnení uskutočňovať 
práce v rozsahu predmetu zákazky. 
V lehote na predkladanie ponúk (24.11.2020 do 10:00 hod.) boli  predložené 3 ponuky 

1. KOM-TRADE PLUS s.r.o.  18.11.2020 o 16,13 hod. mailom  
2. CIPI s.r.o. 20.11.2020 o 13:00 hod. osobne  
3. TETRASTAV s.r.o 23.11.2020 o 15,40 hod. osobne 

 

mailto:senarikova@aksenarikova.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
http://www.orsr.sk/


Uchádzač č. 1 CIPI s.r.o. bol mailom dňa 27.11.2020 požiadaný o vysvetlenie – dokument zoznam 
referencií nebol uchádzačom podpísaný. Uchádzač v stanovenej lehote predložil vysvetlenie, ktoré bolo 
akceptované. 
 
Všetci  uchádzači splnili podmienky účasti (doklad o oprávnení realizovať práce, zoznam referencií 
a stavbyvedúci, čestné prehlásenia o splní podmienok účasti) a požiadavky na predmet zákazky. 
 
Vzhľadom na predložené ponuky možno konštatovať, že úspešným uchádzačom je CIPI s.r.o., 
bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou  
976 561,45 EUR bez DPH , 1 171 873,74 EUR s DPH, 

 
Typ a podmienky realizácie zmluvy: zmluva o dielo (návrh znenia zmluvy bol súčasťou výzvy, pričom 
uchádzači nemali povinnosť v  rámci ponuky predkladať podpísané znenie zmluvy. Táto zmluva im 
bola poskytnutá  za účelom oboznámenia sa s jej obsahom a zmluvnými podmienkami). 
Lehota plnenia mesiacov 5 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
objednávateľom, ktoré sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy. 
Miesto realizácie: SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., prevádzka v Komárne, 
Roľníckej školy 1519, Komárno 

Osoba vykonávajúca prieskum trhu JUDr. Eva Senáriková 

Funkcia Osoba zodpovedná za VO 

Podpis 
 
 
 
 

 

 

 


