
Záznam z prieskum trhu  
 

1. Názov obstarávateľa / prijímateľa:    DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.; Sídlo:  

Šafárikova 443/16 924 01 Galanta, IČO: 

34127607; 

 

2. Predmet / názov zákazky:  

 

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v budove DAISY - ELEKTRO, 

spol. s r.o.; 

 

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

4. Kód CPV:      09331200-0 Solárne fotovoltaické moduly; 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:    117565,40 EUR bez DPH  ;                          

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:   

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v budove DAISY - ELEKTRO, 

spol. s r.o.; NFP310040CTI7; 

 

7. Operačný program: OPKŽP; 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:   

Na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk; 

 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  Najnižšia cena; 

 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 

Spôsob 
overenia 

oprávnenosti 

Zákaz 
účasti vo 
verejnom 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

 
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 

50 000 EUR). 



zákazky 
(áno/nie) 

dodávať 
predmet 
zákazky5 

obstarávaní 
(áno/nie) 

EL.P.M., 
s.r.o. 

Vlčanská 
6789/6A 

92701 Šaľa 

 

20.01.2023 

Zaslanie 
emailu 

s výzvou na 
predloženie 

CP a jej 
prílohami 

áno 

 
 
 

www.orsr.sk 
 

 
 
 

nie áno 

ATA Green 
s.r.o. 
Veľká 

Okružná 

2721/39 

010 01 

Žilina 

 

20.01.2023 

Zaslanie 
emailu 

s výzvou na 
predloženie 

CP a jej 
prílohami 

áno 

 
 
 
 
 
 

www.orsr.sk 
 

 
 
 
 
 
 
 

nie 

áno 

Eco 3 

Energy 

spol. s r.o. 

Dvojkrížna 

49 

821 06 

Bratislava 

 

20.01.2023 

Zaslanie 
emailu 

s výzvou na 
predloženie 

CP a jej 
prílohami 

áno 

 
 
 
 

www.orsr.sk 
 

 
 
 
 

nie áno 

 

b) zoznam identifikovaných predložených cenových ponúk uchádzačmi: 

Identifikácia 
zdroja údaju 

Dátum 
predloženia 

Cenovej 
Ponuky (ak 
relevantné) 

Spôsob predloženia 
Cenovej Ponuky 

Splnenie 
jednotlivých 
podmienok 

účasti a návrhov 
na plnenie kritérií 

Identifikovaná suma/ 
hodnota kritéria 
v EUR bez DPH 

EL.P.M., s.r.o. 
Vlčanská 
6789/6A 

92701 Šaľa 

30.01.2023 
o 9:40 

 Cenová ponuka 
zaslaná emailom 
spolu 
s vypracovanými 
podkladmi  

Uchádzač splnil 
podmienky účasti 

a návrhov na 
plnenie kritérií  

123775,62 

ATA Green s.r.o. 
Veľká Okružná 

2721/39 

010 01 Žilina 

28.01.2023 
o 7:02 

 Cenová ponuka 
zaslaná emailom 
spolu 
s vypracovanými 
podkladmi  

Uchádzač splnil 
podmienky účasti 

a návrhov na 
plnenie kritérií 

130056,75 

Eco 3 Energy 

spol. s r.o. 

30.01.2023 
o 9:02 

 Cenová ponuka 
zaslaná emailom 
spolu 

Uchádzač splnil 
podmienky účasti 

117565,40 

 
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. 



Dvojkrížna 49 

821 06 

Bratislava 

s vypracovanými 
podkladmi  

a návrhov na 
plnenie kritérií 

 

c) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:  

Kompletná dokumentácia k prieskumu trhu v rámci ITMS2014+; 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nie sú vylúčení uchádzači 
 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:    Eco 3 Energy spol. s r.o. 
Dvojkrížna 49 

                                                                             821 06 Bratislava; 

 

13. Cena víťaznej ponuky6 :      117565,40 EUR bez DPH; 
141078,48 EUR s DPH 

 
14. Spôsob vzniku záväzku7:      zmluva o dielo; 

 

 
15. Podmienky realizácie zmluvy8:    

Miesto realizácie zákazky: Budova: DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 

Galanta; na parcelách č. 1564/2, k.ú. Galanta.  Lehota plnenia - termín ukončenia je do 4 

mesiacov od začiatku realizácie diela. 

 
16. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Bc. Barnabás Forró, 

Konateľ DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o. 

 

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

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:   Galanta, 30.01.2023 o 11:30 
 

18. Prílohy9:  
 

Kompletná dokumentácia z predmetného prieskumu trhu na predmet zákazky:  
 
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v budove DAISY - ELEKTRO, 
spol. s r.o. – zaslaná v rámci ITMS2014+ s kódom: VO34064066 
 

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


