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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  RM Gastro – JAZ, s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové  

Mesto nad Váhom  

2. Predmet zákazky:                 Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej  

       energie RM Gastro – JAZ, s.r.o.  

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

4. Kód CPV:     09331200-0 – Slnečné fotoelektrické moduly 

       31712331-9 – Fotovoltické články 

       32540000-0 – Rozvádzače 

       45300000-0 – Stavebno-inštalačné práce 

       45310000-3 – Elektroinštalačné práce 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                          101 113,44 EUR bez DPH určené týmto prieskumom 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej  

       energie RM Gastro – JAZ, s.r.o.; kód projektu bude  

       pridelený po schválení žiadosti o NFP 

7. Operačný program:    Kvalita životného prostredia 

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

       predloženia cien alebo ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:  najnižšia cena v EUR bez DPH 

a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

EAM 

Slovakia, 

s. r. o. 

16.02.2023 email áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk  áno 

GFA 

Investment,  

s. r. o. 

16.02.2023 email áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

TECHNEX – 

MONT,  

spol. s r.o. 

16.02.2023 email áno www.orsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 

kritéria 

cena v EUR bez 

DPH 

Vyhodnotenie splnenia 

podmienok 
Poznámka 

EAM Slovakia, s.r.o. 

Šípová 1 

949 01 Nitra 

IČO: 50618792 

23.02.2023 

o 09:06 hod. - 

email/ 

24.02.2023 

101 044,47 

osobného postavenia 

podľa § 32 ods.1 písm. 

e) a f) zákona č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní – 

splnil 

špecifikácia Diela – 

splnil 

Obsah ponuky:  

Zadanie Výkaz výmer – 

absentujú podpis 

a pečiatka uchádzača  

Nebolo dožadované 

vysvetlenie/doplnenie 

nakoľko ponuka 

121 253,36 s DPH 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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uchádzača nebola na 

prvom mieste na 

základe kritérií. 

GFA Investment, s. r. o. 

Malé Námestie 2872/2 

901 01 Malacky 

IČO: 45442215 

23.02.2023 

o 23:22 hod. - 

email/ 

24.02.2023 

98 084,28 

osobného postavenia 

podľa § 32 ods.1 písm. 

e) a f) zákona č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní – 

splnil 

špecifikácia Diela – 

splnil 

Obsah ponuky:  

splnil 

117 701,14 s DPH 

TECHNEX – MONT,  

spol. s r.o. 

Skladová 2 

917 01 Trnava 

IČO: 31438938 

22.02.2023 

o 07:51 hod. - 

email/ 

24.02.2023 

104 211,58 

osobného postavenia 

podľa § 32 ods.1 písm. 

e) a f) zákona č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní – 

splnil 

špecifikácia Diela – 

splnil 

Obsah ponuky:  

splnil 

125 053,90 s DPH 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nebol vylúčený žiadny  z  uchádzačov    nakoľko  

všetci spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 

1 písm. e) a f) ZVO a aj požiadavky na 

špecifikáciu predmetu zákazky /diela/.  

11. Identifikácia úspešného uchádzača:    GFA Investment, s. r. o. 

Malé Námestie 2872/2 

901 01 Malacky 

12. Cena úspešného uchádzača :     98 084,28 EUR bez DPH 

117 701,14 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku:     Zmluva o dielo 

14. Podmienky realizácie zmluvy:                                         Lehota plnenia – max. do 15.12. 2023 od  

účinnosti Zmluvy o dielo 

Miesto realizácie – RM Gastro – JAZ s.r.o., 

Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 

parcelné číslo 2226/4 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Mgr. Marko Stanko – osoba zmocnená na úkony  

spojené s verejným obstarávaním 

Ing. Antonín Tomeček – konateľ 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Nové Mesto nad Váhom, 24.02.2023 

17. Prílohy:  

➢ doklad o oprávnení podnikať – EAM Slovakia, s.r.o. /Obchodný register SR/, GFA Investment s.r.o. 

/Obchodný register SR/ a TECHNEX – MONT, spol. s r.o. /Obchodný register SR/ 

➢ potvrdenie o overení v Registri osôb so zákazom vedeného Úradom pre verejné obstarávanie  
 

 


