
Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: ENERGO - AQUA a.s.
Osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

2. Predmet zákazky: ,,Dodávka kancelárskych potrieb"
3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce): tovary

Kód CPV: 

30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a

softvérových balíkov

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

4. Predpokladaná hodnota zákazky: neaplikuje sa

5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: ,,Úložiská energie z batérií druhej životnosti", kód

projektu: 313012BNG4

6. Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu 1 : a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného

predloženia cien alebo ponúk prostredníctvom e-mailovej komunikácie

8. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2 : verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na

vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom v EUR bez DPH

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Oprávnení Spôsob Zákaz Spôsob Pri.jatá 
Názov Spôsob e dodávať overenia účasti vo overenia ponuka 

osloveného Dátum oprávnenosti verejnom zákazu účasti : 
dodávateľ oslovenia oslove predmet dodávať obstará van vo verejnom áno/nie nia zákazky a predmet í (áno/nie) obstarávaní (áno/nie) zákazky4 

Tibor 12.07.2022 e-mailo áno webové sídlo nie webové sídlo áno 
Varga TSV m www.orsr.sk www.uvo.gov.sk 
PAPIER a www.zrsr.s 
IČO: k 

32627211 

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/stavebnej 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 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou 
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na 
zakazkycko@vlada.gov.sk) 
4 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. 



Miesto 
podnikania: 
98401 
Lučenec, 
Ulica 
Vajanského 
80 
KRÍDLA, 12.07.2022 e-mailo áno webové sídlo nie webové sídlo 
s.r.o. m www.orsr.sk www.uvo.gov.sk 
Sídlo: a www.zrsr.s 
Mierova 94 k 
Humenné
066 01 
TČO: 
36 466 778 
Peter 12.07.2022 e-mailo áno webové sídlo nie webové sídlo 
Šesták- m www.orsr.sk ,vww.uvo.gov.sk 
KANPEX a www.zrsr.s 
TČO: k 
11891581 
Miesto 
podnikania: 
83101 
Bratislava-
Nové 
Mesto, 
Vajnorská 
108 

b) zoznam predložených ponúk5 : 

Názov a sídlo Dátum a čas Návrh na Vyhodnotenie predloženia / uchádzača, ktorý dátum plnenie splnenia Poznámka 
predložil ponuku vyhodnotenia kritéria6 podmienok7 

a. Uchádzač musí
spÍňať podmienku
účasti týkajúcu sa

Tibor Varga TSV osobného
PAPIER postavenia podľa §
IČO: 32627211 20.07.2022 53 028,86 32 ods. 1 písm. e)
Miesto podnikania: o 20:19 EUR bez DPH zákona o verejnom splnil 

98401 Lučenec, Ulica obstarávaní - musí
Vajanského 80 byť oprávnený

dodávať tovar,
ktorý zodpovedá
oredmetu zákazky .

5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné 
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.). 

áno 

áno 



b. Uchádzač
nesmie byť vedený
v registri osôb so 
zákazom účasti vo 
verejnom
obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre
verejné
obstarávanie podľa
§ 183 zákona o
vereJnom
obstarávaní, túto
skutočnosť si overí
verejný
obstarávateľ sám
na webovej stránke
Úradu pre verejné
obstarávanie. V
prípade, že 
uchádzač je vedený
v tomto registri ku 
dňu predkladania
ponúk,nebudejeho
oonuka hodnotená.
a. Uchádzač musí
spÍií.ať podmienku
účasti týkajúcu sa 
osobného
postavenia podľa §
32 ods. l písm. e) 
zákona o verejnom
obstarávaní - musí
byť oprávnený
dodávať tovar,
ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
b. Uchádzač

KRÍDLA, s.r.o. nesmie byť vedený 
Sídlo: Mierova 94 

20.07.2022 55 363,01 v registri osôb so 
Humenné 066 O 1 zákazom účasti vo splnil 
IČO: o 11:37 EUR bez DPH verejnom
36 466 778 obstarávaní, ktorý 

vedie Úrad pre 
verejné 
obstarávanie podľa 
§ 183 zákona o
verejnom
obstarávaní, túto
skutočnosť si overí
verejný
obstarávateľ sám
na webovej stránke
Úradu pre verejné
obstarávanie. V
príoade, že 



uchádzač je vedený 
v tomto registri ku 
dňu predkladania 
ponúk,nebudejeho 
oonuka hodnotená 
a. Uchádzač musí
spÍňať podmienku
účasti týkajúcu sa 
osobného
postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom
obstarávaní - musí
byť oprávnený
dodávať tovar,
ktorý zodpovedá
predmetu zákazky
b. Uchádzač
nesmie byť vedený

Peter Šesták - KANPEX 
v registri osôb so 
zákazom účasti vo 

IČO: vereJnom
11891581 20.07.2022 56 524,39 € obstarávaní, ktorý
Miesto podnikania: o 14:36 EUR bez DPH vedie Úrad pre
83101 Bratislava-Nové verejné
Mesto, Vajnorská 108 obstarávanie podľa

§ 183 zákona o
verejnom
obstarávaní, túto
skutočnosť si overí
verejný
obstarávateľ sám 
na webovej stránke
Úradu pre verejné
obstarávanie. V
prípade, že 
uchádzač je vedený
v tomto registri ku 
dňu predkladania
ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.

9. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: neaplikuje sa 

splnil 

10. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie prijatia cenovej ponuky na predmet zákazky:

Tibor Varga TSV PAPIER

IČO: 32627211

Miesto podnikania:

98401 Lučenec, Ulica Vajanského 80 

Odôvodnenie prijatia jednej cenovej ponuky:



Verejný obstarávateľ oslovil dostatočný počet zauJemcov (troch) a umožnil im predloženie 
cenových ponúk v dostatočne dlhej lehote na predkladanie ponúk. Úspešný uchádzač splnil 
podmienky účasti a ponnka úspešného uchádzača zodpovedá požiadavkám na predmet zákazky. 
V rámci vyhodnotenia kritéria sa uchádzač umiestnil na 1. mieste v poradí. Prijímateľ považuje 
ponuku úspešného uchádzača za hospodárnu. 

11. Cena úspešného uchádzača' :

na predmet zákazky: 53 028,86 EUR bez DPH a 63 634,64 EUR s DPH
12. Spôsob vzniku záväzku': Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
13. Podmienky realizácie zmluvy 10: Rámcová zmluva s čerpaním do 31. 12. 2023

Lehota dodania predmetu zákazky: Úspešný nchádzač sa v zmysle zmluvy zaväzuje dodať predmet 
zákazky podľa konkrétnych objednávok v lehote podľa bodu 3.3 Návrhu zmluvy, t. j. do 5 
pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky.
Miesto dodania predmetu zákazky: Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom a Nám. 1. mája 
7286/18, 811 06 Bratislava - prevádzky verejného obstarávateľa. Konkrétne miesto bude uvedené v 
objednávke.

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu: 
16. Prílohy 11:

8 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
9 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
10 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
11 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. 




