JEDNOTNÁ PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽOV/PRIJÍMATEĽOV K PROCESU VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA/OBSTARÁVANIA

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

GALMM s.r.o., J. Janček 39, 034 01 Ružomberok

2. Predmet zákazky:

Rekonštrukcia osvetlenia

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)

tovary

4. Kód CPV:

31520000-7 – Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
45255400-3 – Montážne práce

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

60 165,12 EUR bez DPH

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Znižovanie energetickej náročnosti spoločnosti
GALMM s.r.o.

7. Operačný program:

Kvalita životného prostredia

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu:

na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného
predloženia cien alebo ponúk

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:

najnižšia cena v EUR bez DPH

a) zoznam oslovených dodávateľov:
Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Názov
osloveného
dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

MARTEL
Trade s.r.o.

24.06.2022

email

áno

www.orsr.sk

nie

www.uvo.gov.sk

áno

24.06.2022
24.06.2022

email
email

áno
áno

www.orsr.sk
www.orsr.sk

nie
nie

www.uvo.gov.sk
www.uvo.gov.sk

áno
áno

24.06.2022

email

áno

www.orsr.sk

nie

www.uvo.gov.sk

nie

24.06.2022

email

áno

www.orsr.sk

nie

www.uvo.gov.sk

nie

HAKO, a.s.
EasySun, s.r.o.
ENERGOCOM
PLUS, s.r.o.
EnergoInvest s.
r. o.

b) zoznam predložených ponúk:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Návrh na plnenie
kritéria
cena v EUR bez
DPH

MARTEL Trade s.r.o.
Robotnícka 9719/33
036 01 Martin
IČO: 44063725

30.06.2022
o 10:04 hod. email/
22.07.2022

51 050,00

HAKO, a.s.
Štefániková 1361/4
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36378186

08.07.2022
o 17:37 hod. email/
22.07.2022

61 468,35
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Vyhodnotenie splnenia
podmienok
osobného
postavenia
podľa § 32 ods.1 písm.
e) a f) zákona č.
343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní –
splnil
špecifikácia Diela –
splnil
Obsah ponuky –
Zmluva
o dielo
absentuje a podpis a
pečiatka
štatutárneho
zástupcu – doplnil
osobného
postavenia
podľa § 32 ods.1 písm.
e) a f) zákona č.
343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní –
splnil
špecifikácia Diela –
splnil

Poznámka

61 260,00 s DPH

73 762,02 s DPH

JEDNOTNÁ PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽOV/PRIJÍMATEĽOV K PROCESU VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA/OBSTARÁVANIA

EasySun, s.r.o.
Slottova 942/4
015 01 Rajec
IČO: 44716192

08.07.2022
o 14:20 hod. osobne/
22.07.2022

67 977,00

Obsah ponuky –
splnil
osobného
postavenia
podľa § 32 ods.1 písm.
e) a f) zákona č.
343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní –
splnil
špecifikácia Diela –
splnil
Obsah ponuky –
Čestné vyhlásenie o
subdodávateľoch
absentuje
predmetná
príloha
Príloha č. 2 – Zadanie –
Výkaz
výmer
–
absentuje podpis a
pečiatka
štatutárneho
zástupcu
Nebolo
dožadované
vysvetlenie/doplnenie
nakoľko
ponuka
uchádzača nebola na
prvom
mieste
na
základe kritérií.

81 572,40 s DPH

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nebol vylúčený žiadny z uchádzačov nakoľko
všetci spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 písm. e) a f) ZVO a aj požiadavky na
špecifikáciu predmetu zákazky /diela/.
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

MARTEL Trade s.r.o.
Robotnícka 9719/33
036 01 Martin

12. Cena úspešného uchádzača :

51 050,00 EUR bez DPH
61 260,00 EUR s DPH

13. Spôsob vzniku záväzku:

Zmluva o dielo

14. Podmienky realizácie zmluvy:

Lehota plnenia – max. 120 kalendárnych dní od
účinnosti Zmluvy o dielo
Miesto realizácie – GALMM s.r.o., J. Janček 39,
034 01 Ružomberok

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:

Mgr. Marko Stanko – osoba zmocnená na úkony
spojené s verejným obstarávaním
Ing. Martin Motyka - konateľ

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Ružomberok, 22.07.2022

17. Prílohy:
➢ doklad o oprávnení podnikať – MARTEL Trade s.r.o. /Obchodný register SR/, HAKO a.s. /Obchodný
register SR/, EasySun, s.r.o. / Obchodný register SR/, ENERGOCOM PLUS, s.r.o. /Obchodný register
SR/ a EnergoInvest s. r. o. /Obchodný register SR/.
➢ potvrdenie o overení v Registri osôb so zákazom vedeného Úradom pre verejné obstarávanie
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