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 ZÁZNAM  

z vyhodnotenia cenových ponúk  

k predmetu zákazky s názvom 

 

Dodanie fotovoltického zariadenia v rámci realizácie  projektu  

„Administratívna budova EKOSTEEL Prešov“.  

 

1. IDENTIFIKÁCIA ZADÁVATEĽA: 
 
 Názov:   EKOSTEEL Prešov, s.r.o. 
 Sídlo:   Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov 
 IČO:   36 487 317 
 DIČ:   2020010333 
 IČ DPH:   SK2020010333 
 Štatutárny orgán: Mgr. Michaela Lichtigová, konateľka 
     Mgr. Martin Mokriš, konateľ 
     

Spoločnosť zabezpečujúca prieskum trhu (ďalej len „kontaktné miesto“): 
 

 Obchodné meno:  Euroleader Consulting, s.r.o. 
 Sídlo:   Levočská 6124/12, 080 01 Prešov 
 IČO:    47 878 452 
 DIČ:   2024126973   
 Štatutárny orgán: PhDr. František Chovanec, PhD., konateľ  
 Kontaktná osoba: PhDr. František Chovanec, PhD., konateľ   
 Kontakt:   web@euroleader.sk, +421 917 396 050 
  
2. DRUH ZADÁVATEĽA:  
 

Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ktorej verejný obstarávateľ 
poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na uvedenú zákazku, a na ktorú sa nevzťahuje 
pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zadávateľ postupuje podľa pravidiel uvedených v kapitole 
3.6 Jednotnej príručky CKO pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania. 

 
3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 
 

Dodanie fotovoltického zariadenia v rámci realizácie  projektu „Administratívna budova 
EKOSTEEL Prešov“. 
 

4. DRUH ZÁKAZKY: 
 
 Zákazka na dodanie tovaru. 
 
5. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV): 
 
 Hlavný slovník: 31712331-9 - Fotovoltické články 
 

 

mailto:web@euroleader.sk
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6. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY: 

  
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

 
7. OPIS A ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY: 

 
Ide o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác, pričom hlavným 
predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodanie fotovoltického zariadenia v rámci realizácie 
projektu s názvom „Administratívna budova EKOSTEEL Prešov“. Pre uvedený projekt zadávateľ 
plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe 79. výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlásenej 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranej na výstavbu zariadení na využitie 
slnečnej energie na výrobu elektriny, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie 
z obnoviteľných zdrojov, Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie 
(ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, spolufinancovanej z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79. 
 

Cieľom projektu je zvýšenie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov využitím 
fotovoltických panelov. V rámci projektu má byť realizované opatrenie súvisiace s 
osadením fotovoltických panelov na streche budovy spoločnosti Ekosteel, s.r.o., sídliacej 
v Prešove. Realizáciou navrhnutého opatrenia budú vytvorené predpoklady pre zvýšenie výroby 

elektriny pre vlastnú potrebu z OZE, čím zároveň dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov. 
Nadvýrobu elektrickej energie bude možné dodávať do siete. Realizáciou projektu sa dosiahne 
zníženie spotreby nakupovanej energie, čo bude mať pozitívny dopad na zníženie prevádzkových 
nákladov. 
 
Predmetom zákazky je dodanie fotovoltického zariadenia v rozsahu podľa Prílohy č. 1 výzvy – 
Výkaz výmer.  
 
Ďalšie podrobnejšie informácie sú v poskytnutej Projektovej dokumentácii. Za  účelom zistenia 
skutkového stavu a získania informácií, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie cenovej 
ponuky, je možné vykonať obhliadku objektu. Pre ďalšie informácie sa telefonicky ohláste 
u zástupcu zadávateľa – Mgr. Martin Mokriš /konateľ/, t.č. 0905 589 770. 
 
Zadávateľ vyžaduje, aby cena stanovená za predmet zákazky obsahovala všetky náklady 
súvisiace s predmetom zákazky v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto 
zákazkou nevzniknú zadávateľovi zákazky žiadne iné dodatočné náklady, t.j. do ceny musí byť 
zahrnuté dodanie tovaru, vrátane prepravy, inštalácia a zaškolenie. 
 
Ak sa kdekoľvek vo výzve alebo v inej sprievodnej dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz na 
konkrétnu značku, typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu 
alebo výroby je možné tento nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať 
minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako sú pôvodne navrhované. Ak 
uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu, vyznačí to farebne vo svojej ponuke.  

 
Dodávateľ predmetu zákazky bude pri plnení predmetu zákazky postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a 
podmienky zmluvy na dodanie predmetu zákazky, ako aj Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku.  
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8. INFORMÁCIA O ELEKTRONICKEJ AUKCII: 
 
 Použije sa elektronická aukcia: Nie.  
 
9. MIESTO A TERMÍN : 
 

MIESTO PLNENIA: objekt patriaci spoločnosti EKOSTEEL, s.r.o., nachádzajúci sa na ulici 
Duchnovičovo námestie 1, Prešov, parc. č. 5806, k.ú. Prešov. 
 
TERMÍN PLNENIA: najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy uzatvorenej na predmet 
zákazky.  
 

10. SPÔSOB VYKONANIA PRIESKUMU TRHU: 

Prieskum trhu bol vykonaný v období od 13.03.2023 do 21.03.2023 do 10:00 hod.., a to zaslaním 
výzvy na predloženie cenovej ponuky 3 dodávateľom, prostredníctvom e-mailu. Zadávateľ  si 
overil, či záujemcovia, ktorých plánuje osloviť sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky, a to na verejne 
dostupnom a bezplatnom elektronickom registri ORSR za všetkých uchádzačov, ktorých chce 
osloviť. Zároveň si zadávateľ overil skutočnosť, že žiaden potenciálny uchádzač nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, a to na verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom 
registri na stránkach ÚVO v Registri osôb so zákazom. 
 
Oslovení boli nasledujúci dodávatelia: 

1. ELEKTROCONTROL, spol. s r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 31 692 729 – zaslaním 
Výzvy na e-mail elektrocontrol@ecl.sk  
2. ELMA PLUS, s.r.o., Pod Kalváriou 8701/52B, 080 01 Prešov, IČO: 44 355 220 – zaslaním Výzvy 
na e-mail elmaplussro@gmail.com  
3. AB-EL, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36 491 756 – zaslaním Výzvy na e-mail 
office@ab-el.sk  

 

11.  ZOZNAM UCHÁDZAČOV, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKU A VYHODNOTENIE PONÚK: 

P. č. 
Identifikácia 

uchádzača 

Spôsob/dátum 
a čas 

predloženia 
cenovej 
ponuky 

Cena celkom 
v EUR 

bez DPH 
DPH   (20 %) 

Cena celkom 
v EUR 
s DPH 

Konečné poradie 
uchádzačov po 
vyhodnotení 

1. 

AB-EL, s.r.o., 

Budovateľská 48, 080 

01 Prešov, IČO: 36 

491 756 

mailom- 

17.03.2023  

o 08:02 hod. 

94 714,77      18 942,95 113 657,72 2. 

2. 

ELEKTROCONTROL, 

spol. s r.o., 

Konštantínova 3, 080 

01 Prešov, IČO: 31 

692 729 

mailom - 

17.03.2023 

o 07:57  hod. 

95 282,43 19 056,49 114 338,92 3. 

mailto:elektrocontrol@ecl.sk
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Všetci uchádzači predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: Na základe kritéria priemernej ceny celkom v EUR bez DPH 
je predpokladaná hodnota zákazky stanovená vo výške: 

 
94 641,01 EUR bez DPH.  

 
Nakoľko bola predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek 
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá 
na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky.  
 
Zadávateľ na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena celkom v EUR bez DPH, 
identifikoval uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste ELMA PLUS, s.r.o., Pod Kalváriou 
8701/52B, 080 01 Prešov, IČO: 44 355 220 a vyhodnotil u neho splnenie stanovených 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky: 
 
Zadávateľ si dňa  21.03.2023 overil doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a to na verejne 
dostupnom a bezplatnom elektronickom registri OR SR za uchádzača. 
 
Zadávateľ si dňa 21.03.2023 overil skutočnosť, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, a to na verejne dostupnom a bezplatnom 
elektronickom registri na stránkach ÚVO v Registri osôb so zákazom. 
 
Podmienku neexistencie dôvodu na vylúčenie, t. j. konflikt záujmov, uchádzač deklaroval v 
predloženom Čestnom vyhlásení (Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky). 

 
Identifikácia prepojenia medzi zainteresovanou osobou zadávateľa a uchádzača a prijaté 
opatrenia: bez identifikácie prepojenia. 
 
Zadávateľ overil splnenie stanovených požiadaviek na predmet zákazky z predloženej 
dokumentácie – príloha č.1 výkaz výmer – všetky položky boli nacenené.  

  
Na základe vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zadávateľ overil splnenie stanovených 
podmienok účasti a identifikoval úspešného uchádzača ELMA PLUS, s.r.o., Pod Kalváriou 
8701/52B, 080 01 Prešov, IČO: 44 355 220,  ktorý predložil cenovú ponuku vo výške 93 925,83 
EUR bez DPH/ 112 711,00 EUR s DPH. 
 

 

         3. 

ELMA PLUS, s.r.o., 

Pod Kalváriou 

8701/52B, 080 01 

Prešov, IČO: 44 355 

220 

mailom-  

17.03.2023 

o 07:21 hod. 

93 925,83 18 785,17 112 711,00 1. 
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12. ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

 

Zadávateľ bezodkladne formou elektronickej komunikácie oznámi všetkým uchádzačom  

výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že 

neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk. 

13.  ZMLUVA: 

 

Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva, uzavretá podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bude obsahovať aj povinnosť 

dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným predmetom zákazky 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky a s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom.  

Zadávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS. Rovnako zadávateľ nesmie uzavrieť 

zmluvu s dodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným 

užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných 

funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní (týka sa aj konečných 

užívateľov výhod subdodávateľa tohto dodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS). 

 

Úspešný uchádzač bude zadávateľom vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, pričom zadávateľ 

vyžaduje, aby úspešný uchádzač uviedol v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých 

známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť 

zápisu do RPVS. 

 

14.  HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ DOJEDNANIA: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov zadávateľa, ako aj zo štátneho rozpočtu 
a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia a štátneho rozpočtu /OPKZP-PO4-SC411-2022-79/. 
 

 

V Prešove, dňa 21.03.2023 

         PhDr. František Chovanec 

        konateľ, Euroleader Consulting, s.r.o. 
 


