
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
 
Druh zákazky: tovary 
Kód CPV: 31712331-9 fotovoltické články 
Názov projektu a číslo ITMS 2014+: Fotovoltické zariadenie – FVZ 235,44 kW Viko spol. s r.o., 
NFP 310040CTF3 
Operačný program: Kvalita životného prostredia  
 

Identifikácia prijímateľa V I K O spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017 05 považská Bystrica 
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 – otváranie 
ponúk 

Iný spôsob – uviesť :    26.01.2023 o 12:30 hod. 
 

 
 

V. Predmet zákazky VI. časti  

Fotovoltické zariadenie – FVZ 235,44 kW – Viko spol. s r.o., 
Považská Teplá 

nie 
(tovary) 

 
VII. Poradie uchádzačov podľa kritéria (kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena bez  DPH,) 
 
 

 Označenie Sídlo Konečná cena v EUR 
bez DPH 

1. Prelmont-elektro, 
s.r.o. 

Sládkovičova 1972, 022 01 Čadca 306 676,75 

2. EPM TRADE s.r.o. Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky 311 309,58 

3. TEMEO s.r.o. Dúbravica 31, 976 33 Dúbravica 312 283,03 

 
 
 
VIII. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti  

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

Výzvou zo dňa 18.01.2023 boli mailom oslovení 3 záujemci (Prelomt-elektro, s.r.o., EPM TRADE 
s.r.o., TEMEO) na predloženie ponuky. Zároveň v ten istý deň boli stiahnuté z internetu výpisy z OR 
v SR za účelom overenia oprávnenia dodávať tovar. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 
26.01.2023 do 12.30 hod. 

mailto:senarikova@aksenarikova.sk


V lehote na predkladanie ponúk boli  predložené 3 ponuky:  
1. EPM TRADE s.r.o. 26.01.2023 o 09,20 hod. mailom  
2. Prelmont – elektro, s.r.o. 26.01.2023 o 09:34 hod. mailom 
3. TEMEO s.r.o. 26.01.2023 o 11:45 hod. mailom 

 
Po zostavení poradia na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (cena bez DPH), bol identifikovaný 
uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste Prelmont-elektro, s.r.o. Následne sa u tohto uchádzača 
vyhodnotilo splnenie  podmienok účasti (doklad o oprávnení dodávať tovar – výpis z OR, uchádzač 
predložil v rámci ponuky) a požiadavky na predmet zákazky. Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti 
a požiadavky na predmet zákazky (ponúknuté zariadenia zo strany uchádzača sú totožné so zadaním, 
čím je preukázané splnenie všetkých technických parametrov). 
 
Vzhľadom na predložené ponuky možno konštatovať, že úspešným uchádzačom je    Prelmont-
elektro, s.r.o., ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou 306 676,75 EUR bez DPH , 368 012,10 EUR s 
DPH 

 
Typ a podmienky realizácie zmluvy: Zmluva o dielo. Lehota dodania predmetu zákazky sú 4 mesiace od 

vystavenia objednávky na základe účinnej  zmluvy, pričom tá bude mať odloženú účinnosť. Účinnosť 

zmluvy nastane 5 pracovný deň  po  podaní žiadosti o NFP, z ktorej má byť predmet zákazky 

financovaný. O tejto skutočnosti bude prijímateľ informovať úspešného uchádzača. Začiatok plnenia 

zmluvy je viazaný na vystavenie objednávky zo strany Prijímateľa. Prijímateľ nie je povinný vystaviť 

objednávku a v prípade, že nebola vystavená objednávka, nie je povinný ani realizovať a prijať plnenia 

zo zmluvy o dielo. Dodávateľ v takom prípade nemá nárok na náhradu škody ani ušlého zisku. 

Úspešný uchádzač je oprávnený vystavovať faktúry mesačne na základe skutočne dodaného tovaru 

a potvrdeného súpisu vykonaných prác súvisiacich s jeho inštaláciou. Splatnosť faktúr je 30 dní. 

 
Miesto dodania: parcela KNC 641/6, KNC 641/13 v katastri Považská Teplá 

 

Osoba vykonávajúca prieskum trhu JUDr. Eva Senáriková 

Funkcia Osoba zodpovedná za prieskum 

Podpis 
 
 
 
V Bratislave 27.1.2023 

 

 

 


