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 Záznam z prieskumu trhu  
 
 

 
1. Postup zákazky : Zákazka  podľa  § 1 ods. 15 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) a podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 
verejného obstarávania/obstarávania 
 Obstarávateľ uplatnil  formu prieskumu trhu  oslovením   troch vybraných záujemcov. 
 

 
2. Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie „ Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci 

Slovenská Volová, okres Humenné“  

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 800,00         EUR bez DPH 
 

4. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Obec Slovenská Volová 

Poštová adresa Slovenská Volová 36 

Mesto Slovenská Volová 

PSČ 067 22 

IČO 00323535   

Kontaktná osoba  Pavol Šimurda 

tel. č.  +421 57 788 05 02        

e. mail obec.slov.volova@centrum.sk 

 
 
5. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia 
s podrobnosťou pre realizáciu stavieb.  
 
      Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu objektu Materskej školy v obci Slovenská Volová umiestnenej na 
parcele : Budova  - KNC 312/57  k. ú. Slovenská Volová. 
 Projektová dokumentácia rekonštrukcie objektu bude navrhnutá v súlade s technickou normou STN EN 16883 
Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov, 
ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy – úspora globálneho ukazovateľa minimálne na úrovni 30%. 
Splnenie požiadavky úspory energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu pred realizáciou Projektu 
Projektovým energetickým hodnotením existujúceho stavu a nového stavu po realizácii Projektu Energetickým 
certifikátom vyhotoveným odborne spôsobilou osobou. 
Pri vypracovaní projektových dokumentácií je nutné rešpektovať podmienky Výzvy č.1 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 
chránených budov (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-
obnovy/obnova-budov-54280) vrátane príloh.   
 

 
6. Lehota dodanie  a miesto dodania:  Predpokladaný termín splnenia predmetu v termíne do 60 dní od podpisu objednávky; 
Miesto dodania je Obec Slovenská Volová. 
 
 

7. Spoločný slovník obstarávania: Hlavný slovník: 71320000-7 Inžinierske projektovanie 
 
8. . Preverenie údajov o hospodárskom subjekte vedené v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie -  
Register osôb so zákazom  -   13.2.2023 traja uchádzači  nemajú   záznam ;  
 
 
Spôsob overenia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní – overený online na webovom  sídle www.uvo.gov.sk  
 

 

 

9. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

 

 

mailto:obec.slov.volova@centrum.sk
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280
http://www.uvo.gov.sk/
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P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. 
miesta podnikania, IČO  

Oprávnenosť záujemcu dodať požadované plnenie 
(§ 32 ods.1 písm.e) 

 

Spôsob 
a dátum 

oslovenia 

Overenie, 
že 

záujemca 
nemá 

uložený 
zákaz 

účasti vo 
VO 

1. 
Ateliér 23, s.r.o., 1.mája 2055/7, 069 
01 Snina 
IČO: 50118536 

 
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=460564&SID=8&P=0 

e-mailom 
18.2.2023 

 
nemá 

2. 
HALA projekt s.r.o., Palmová 8, 
04 001 Košice 
IČO: 45452377 

 
https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=A 
 

e-mailom 
18.2.2023 

 
nemá 

3. 

Ing.Slávka Antalová, Južná trieda 45, 
040 01 Košice -Juh 
IČO: 35357274 

 
https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=A 

e-mailom 
18.2.2023 

 
nemá 

 

10. Verejný obstarávateľ na otváranie a vyhodnotenie ponúk vymenoval komisiu v zložení: ----- 

11. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky. 

 
 
Kontrola požadovaných dokladov vo výzve 
  

PČ 
Zoznam 
dokladovi 

Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 

Ateliér 23, s.r.o., 1.mája 

2055/7, 069 01 Snina 

IČO: 50118536 

HALA projekt s.r.o., 

Palmová 8, 04 001 

Košice 

IČO: 45452377 

 
1. 
 

 
Identifikačné 
údaje 
Príloha č.1 
 

Predložil / Splnil Predložil / Splnil 

2. 

Návrh na 
plnenie kritéria - 
Príloha č.2 
 

Predložil / Splnil Predložil / Splnil 

3. 

 
Vyhlásenie 
uchádzača, 
konflikt 
záujmov, zákaz 
účasti- Príloha 
č.3  
 

Predložil / Splnil 
 

Predložil / Splnil 

 

PČ 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno 
adresa sídla, resp. miesta podnikania 
IČO  

Dátum predloženia ponuky 

Návrh na 

plnenie 

kritéria v EUR 

bez DPH 

Návrh na 

plnenie kritéria 

v EUR s DPH 

Výsledné poradie 

1. 

Ateliér 23, s.r.o., 1.mája 2055/7, 069 
01 Snina 
IČO: 50118536 

 

22.2.2023 

 

5 600,00   

 

5 600,00   

1 

2. 

HALA projekt s.r.o., Palmová 8, 
04 001 Košice 
IČO: 45452377 

                 20.2.2023 8 000,00   9 600,00   2 
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12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:     žiadne 
 
13.  Identifikácia úspešného uchádzača  Ateliér 23, s.r.o., 1.mája 2055/7, 069 01 Snina 
IČO: 50118536 
 

14. Konečná zmluvná cena :  5 600,00      Eur s DPH 
 

15.  Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:       objednávka 

16. Vyhlásenie : 

1) Verejný obstarávateľ overil, že  záujemcovia  nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (webové sídlo: 
www.uvo.gov.sk). 
2) V predmetnom verejnom obstarávaní nebol identifikovaný konflikt záujmov. 
3) Verejný obstarávateľ overil na web stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk, či sú oslovení záujemcovia a uchádzači, ktorí 
predložili cenové ponuky oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky. 
4) Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupovala transparentne, odborne, v súlade so svojím najlepším 
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. 
 
 
Dátum a miesto :  Slovenská Volová,  28.2.2023                                                       
 

       
                   .................................................................................. 

                                                                                                                                            Ing.Dana Gajdošová 
                                                                               poverená osoba pre verejné obstarávanie 
 
Za obstarávateľa:            
 
 
 
                                                                                                                  ......................................................................................... 
                                   Pavol Šimurda 
                                                                              starosta obce                                                                                         

 

                                                             

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/

