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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:  ORGECO spol. s r.o., Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky, IČO - 31433090 

2. Názov zákazky:           Sieťové fotovoltické zariadenie 

3. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je sieťového fotovoltického zariadenia. 

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): tovar 

5. Názov projektu a kód ITMS2014+: Zníženie energetickej náročnosti ORGECO spol. s r. o., 310041BCA4 

6. Operačný program: Kvalita životného prostredia 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu:  a) na základe zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk a  
   výzvy/oslovenia potenciálnych dodávateľov a následného predloženia ponúk 

8. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk1: najnižšia cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH  

9. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný: 

a) zoznam oslovených dodávateľov2: 

Názov dodávateľa Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

ERPOSOLAR s.r.o. 
Za Baštou 2387/2, 963 01 Krupina  
IČO-50381806 

1.6.2022 email áno  

V/H mont, s.r.o. 
Gazdovská 98/43, 866 22 Kutina 
IČO-50379453 

1.6.2022 email áno  

Solar Quality Systems s.r.o. 
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica 
IČO-47596830 

1.6.2022 email áno  

Vyhlasovateľ vykonal náhľad do obchodného registra a živnostenského registra o čom sú v prílohe 
uvedené výpisy registrov a to print screen a následne oslovil potenciálnych dodávateľov na 
predloženie ponuky. 

b) zoznam predložených ponúk3: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 
ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria4 

Vyhodnoteni
e splnenia 

podmienok5 

Poznám
ka 

J.A.G.-TECH s.r.o. 
Ul. J. Péczeliho 2731/13, 945 01 Komárno 
IČO-46892958 

28.6.2022 o 9:52 hod. 
/ 

28.7.2022 

191.000,45 
v Euro bez 

DPH 
Splnil *  

Peter Španír - ELIS elektro 
Štúrová 1425/55, 941 11 Palárikové 
IČO-35203552 

28.6.2022 o 9:03 hod. 
/ 

28.7.2022 

199.850,00 
v Euro bez 

DPH 
Splnil *  

Smartintegra group, s. r. o. 
Jókaiho 14, 945 01 Komárno 
IČO-45442452 

27.6.2022 o 23:24 hod. 
/ 

28.7.2022 

188.750,00 
v Euro bez 

DPH 
Splnil *  

                                                      
1 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo bez DPH. 
2 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
3 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
4Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
5Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 
na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  
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* pri kontrole bol vykonaný náhľad do obchodného registra a živnostenského registra na preukázanie 
oprávnenia dodávať tovar o čom sú v prílohe uvedené výpisy registrov a print screen, okrem toho 
bola pri každej ponuke a každej časti predmetu zákazky vykonaná kontrola splnenia opisu predmetu 
zákazky a na základe toho bolo  realizované prehlásenie o splnení podmienok účasti a podmienok 
opisu predmetu zákazky.  
 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria Poznámka 

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny  

11. Identifikácia úspešného uchádzača: Smartintegra group, s. r. o., Jókaiho 14, 945 01 Komárno, 
IČO-45442452    

12. Cena víťaznej ponuky s DPH: 226.500,00 Euro  

13. Cena víťaznej ponuky bez DPH: 188.750,00 Euro      

14. Spôsob vzniku záväzku6: kúpna zmluva 

15. Podmienky realizácie zmluvy7: Lehota dodania 180  a miesto dodania - ORGECO spol. s r.o., 
Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky, výrobná hala umiestnená na parc. 5970/156 na ul. 
Bešenovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Nové Zámky, 28.7.2022 

17. Meno, funkcia, podpis osoby ktorá vykonala prieskum:František Bárta, technický riaditeľ, ..................... 

18. Prílohy8:  
a) Vyzývacie emaily – 3 x 
b) Predkladacie email – 3 x 
c) Výpisy z obchodného registra zo dňa 1.6.2022 – 3 x 
d) Výpisy z obchodného registra zo dňa 28.7.2022 – 3 x  

 

 

                                                      
6 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
7 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
8 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


