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ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
 
 
Záznam z prieskumu trhu pre: 
 

 
 

Zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

Zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

iné: Zákazka z výnimky 

 
1. Identifikácia zadávateľa zákazky: 

Názov:     EURO KAMEŇ, s.r.o. 
Sídlo:     Štefánikova 43 

053 04 Spišské Podhradie 
Štatutárny zástupca:    Ing. Ján Mucha – konateľ 
         
IČO:      36 593 648 
DIČ:      2022001982 
Telefón:     +421 53 / 45 42 251 
E-mail:     eurokamen@eurokamen.sk 
Webová adresa (URL):   https://eurokamen.sk/ 
 

Obstarávací subjekt:    osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 
50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov z NFP. 

 
2. Predmet zákazky:  
 „Fotovoltický zdroj 97,02 kWp pre výrobný areál EURO KAMEŇ, s.r.o.“ 

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

Stavebné práce 
 
4. Kód CPV:      
 45000000-7  Stavebné práce 
 31712331-9  Fotovoltické články 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:                          

V prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO (výnimiek) a ktoré nie sú viazané na 
finančný limit, nie je povinnosťou prijímateľa predložiť určenie a výpočet PHZ. 

 
6. Názov projektu:  
 Zníženie prevádzkových nákladov firmy EURO KAMEŇ, s.r.o. inštaláciou fotovoltických zdrojov 97,02 
 kWp 
 
7. Operačný program: 
 Kvalita životného prostredia; kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79 
 
8. Spôsob vykonania prieskumu trhu:   
 Na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk. 

https://eurokamen.sk/
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9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk: 

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky uvedená 
v ponuke uchádzača. Ak je uchádzač platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena bez DPH. Ak uchádzač 
nie je platcom DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený 
uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. 

 
a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov 
osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 

(áno/nie) 

Zákaz účasti vo 
verejnom 

obstarávaní 
(áno/nie) 

Potvrdenie 
doručenia 

výzvy 
(áno/nie) 

ELEKTRON SK 
s.r.o. 

 
Drevárska 2 

052 01 Spišská 
Nová Ves 

IČO: 35 911 506 

19.01.2023 
e-mailom 

 
elektronsk@gmail.com 

áno 
 

Výpis - ORSR 

nie 
 

Výpis - Register 
osôb so zákazom 

áno 
 

Potvrdenie 
e-mailom 

Eco Led Solution 
a.s. 

 
Tulipánová 1 
903 01 Senec 

IČO: 36 747 262 

19.01.2023 
e-mailom 

 
sales@led.sk 

áno 
 

Výpis - ORSR 

nie 
 

Výpis - Register 
osôb so zákazom 

áno 
 

Potvrdenie 
e-mailom  

Miroslav Mičko 
 

Dolná Tižina 134 
013 04 Dolná 

Tižina 
IČO: 34 224 041 

19.01.2023 

e-mailom 
 

miroslav.micko@centrum.
sk 

áno 
 

Výpis - ZRSR 

nie 
 

Výpis - Register 
osôb so zákazom 

áno 
 

Potvrdenie 
e-mailom 

 

Po vyhlásení/odoslaní zákazky osoba zodpovedná za prieskum trhu zistila nedostatky v prílohe výzvy na 
predkladanie ponúk – Príloha č. 3 Výkaz výmer. Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk (30.01.2023) 
bolo e-mailom zaslané Doplnenie súťažných podkladov (Príloha č.3 - aktualizovaná) všetkým osloveným 
dodávateľom. Nakoľko uchádzač Miroslav Mičko, Dolná Tižina 134, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 34 224 041 
svoju ponuku predložil dňa 26.01.2023, dodatočne doplnil aktualizovanú Prílohu č.3 dňa 30.01.2023. 
 

b) zoznam predložených ponúk: 

 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum, čas 
a spôsob 

predloženia 
ponuky / dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie kritéria 

Vyhodnotenie splnenia 
podmienok 

Poznámka: 
Záver 

posúdenia 
(napr. 

splnil/nesplnil/na 
vysvetlenie, 
doplnenie) 

Miroslav Mičko 
 

Dolná Tižina 134 
013 04 Dolná Tižina 

IČO: 34 224 041 

26.01.2023 
21:16 hod 
e-mailom 

 
31.01.2023 

124 660,65 EUR  
nie je platca DPH 

Znenie podmienky účasti: 
Uchádzač je povinný 
preukázať, že je oprávnený 
dodávať tovar, ktorý je 
predmetom tejto zákazky. 
Uchádzač preukáže splnenie 
podmienky účasti predložením 

splnil 

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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oprávnenia na dodanie tovaru 
IBA v prípade, ak nie je verejne 
dostupná a uvedené 
skutočnosti nie je možné 
overiť z verejne dostupných 
zdrojov (zahraniční uchádzači). 

ELEKTRON SK s.r.o. 
 

Drevárska 2 
052 01 Spišská Nová 

Ves 
IČO: 35 911 506 

30.01.2023 
10:26 hod. 
e-mailom 

 
31.01.2023 

102 565,13 EUR 
bez DPH 

Znenie podmienky účasti: 
Uchádzač je povinný 
preukázať, že je oprávnený 
dodávať tovar, ktorý je 
predmetom tejto zákazky. 
Uchádzač preukáže splnenie 
podmienky účasti predložením 
oprávnenia na dodanie tovaru 
IBA v prípade, ak nie je verejne 
dostupná a uvedené 
skutočnosti nie je možné 
overiť z verejne dostupných 
zdrojov (zahraniční uchádzači). 

splnil 

Eco Led Solution 
a.s. 

 
Tulipánová 1 
903 01 Senec 

IČO: 36 747 262 

31.01.2023 
7:12 hod. 
e-mailom 

 
31.01.2023 

99 895,84 EUR 
bez DPH 

Znenie podmienky účasti: 
Uchádzač je povinný 
preukázať, že je oprávnený 
dodávať tovar, ktorý je 
predmetom tejto zákazky. 
Uchádzač preukáže splnenie 
podmienky účasti predložením 
oprávnenia na dodanie tovaru 
IBA v prípade, ak nie je verejne 
dostupná a uvedené 
skutočnosti nie je možné 
overiť z verejne dostupných 
zdrojov (zahraniční uchádzači). 

splnil 

 
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 

Žiaden z uchádzačov, ktorí predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk nebol vylúčený. 
 
11. Identifikácia úspešného uchádzača:   

Eco Led Solution a.s. 
Tulipánová 1 
903 01 Senec 
IČO: 36 747 262 

   
12. Cena úspešného uchádzača: 

99 895,84 EUR bez DPH. 
 
13. Spôsob vzniku záväzku:    

Zmluva o dielo. 
 
14. Podmienky realizácie zmluvy: 

Lehota dodania: (dodávka, montáž a sprevádzkovanie technologického zariadenia) - do 6 mesiacov 
od vystavenia záväznej objednávky. 
Termín zahájenia realizácie prác: najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska. 
Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podliehať odkladnej lehote až do termínu schválenia 
žiadosti o poskytnutie dotácie, respektíve získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov, do 
termínu doručenia kladného administratívneho overenia výsledkov procesu verejného obstarávania 
zo strany poskytovateľa a zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 
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Hlavné miesto dodania: 
EURO KAMEŇ, s.r.o.,   
Štefánikova 43,  
053 04 Spišské Podhradie, okres Levoča, kraj Prešovský. 

 
15. Prieskum realizovaný v období: 

19.01.2023 – 31-01-2023 
 
 
 

 
Prílohy: 
Výpisy z Obchodného a Živnostenského registra 
Výpis z registra osôb so zákazom 
Výpis TRANSPAREX - konflikt záujmov, osoby podľa §11 
Cenové ponuky uchádzačov 

 
 V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 31.01.2023. 
 
 Vypracoval *:       Schválili *: 
 
 
 
 
 

...........................................................       ................................................... 
           Zuzana Sotáková       Ing. Ján Mucha 

splnomocnená osoba pre prieskum trhu         konateľ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

* Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade 
so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s 
dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 
* Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu 
k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 


