
 

Záznam o vykonaní prieskumu trhu 

 
 
Záznam z prieskumu trhu: 
 
1. Predmet zákazky – zhotovenie prác  

Kultúrny dom- Zemplínsky Klečenov- Zateplenie, výmena okien a  dverí 
 
2. Označenie verejného obstarávateľa:  

Názov:  Obec Zemplínska Nová Ves 
Adresa: Hlavná 182/5  
IČO: 00332186 

     DIČ: 2020773623 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky bude: Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírka 700 mm x 
výška 1600 mm 1 ks. Plastové okno jednokrídlové otváravo – sklopné výška/ šírka1600/700 mm 1 ks. 
Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírka 1500 mm x výška 1600 mm 9 ks. Plastové 
okno  dvojkrídlové otváravé, otvaravo- sklopné výška/ šírka 1600/1500 mm 9 ks. Plastové vchodové 
dvere otváravé výška/ šírka 2000/900 mm 1 ks. Plastové vchodové dvere otváravé výška/ šírka 
2120/1730 mm 1 ks. Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výška 2000 
mm x šírka 900 mm 1 ks. Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výška 
2120 mm x šírka 1730 mm 1 ks. 
Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrná 29 m2, vonkajšia omietka stien 
tenkovrstvová akrylát- silikónová roztierana stredozrná 314 m2, zatepľovací systém STYRODUR hr. 
60 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietka- sokeľ 29 m2, zateplenie doskami POLYSTYRÉN 
1200x500 27,5 kg hr. 15 cm 314 m2. Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom- fúkana Climatizer Plus 
hr. 24 cm 295,5 m2, dodávka Climatizer Plus hrúbka 24 mm- aplikácia 295,5 m2, montáž tepelnej 
izolácie pásmi stropov jednovrstvová 295,5 m2, parozábrana 301,410 m2. 
 
 

 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
29918,93 EUR bez DPH 

 
5. Lehota dodania predmetu zákazky: 

30.6.2015 
 

 
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 
Zemplínska Nová Ves- časť obce Zemplínsky Klečenov 
 
 

 
7. Forma vykonaného prieskumu trhu: 

a) písomné výzvy verejného obstarávateľa 
b) elektronická výzva zverejnená na profile verejného obstarávateľa, webové sídlo www. 

zemplinskanovaves.ocu.sk 
 
8. Lehota na predloženie ponuky: 

 
Ponuku je možné predložiť do 22.9.2014 do 12.00 hod. s označením „ Rekonštrukcia kultúrneho 
domu– neotvárať“. 
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo 
osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Zemplínska Nová Ves, Obecný úrad 
v Zemplínskej Novej Vsi, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves. 



Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej 
ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená. 
 

 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

najnižšia cena vrátane DPH  
10. Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť Platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu podnikateľskej 
činnosti v oblasti stavebných prác. Postačuje fotokópia oprávnenia. 

 
 
 
11. Záznam z prieskumu: 
 

1. Názov firmy  
(adresa) 

  

Tovar, služba, práce Cena spolu s DPH Forma prieskumu 

Stavoservis, spol. s. r. o. 
Družstevná č. 195, 076 11 

35460,68 Ponúka poštovou 
zásielkou, 
zverejnené na 
obecnej web stránke 

2. Názov firmy  
(adresa) 

  

Tovar, služba, práce Cena spolu s DPH Forma prieskumu 

Betostav, spo. S. r. o. 
Sečovce, Dargovských 
hrdiniv 118, 078 01 
Sečovce 
 
 

 
 
35624,70 

 
 
Ponúka poštovou 
zásielkou, 
zverejnené na 
obecnej web stránke 

3. Názov firmy  
(adresa) 

  

Tovar, služba, práce Cena spolu s DPH Forma prieskumu 

Novicom s. r. o., Slivník 
61, 076 12 
 
 

 
35337,41 

 
Ponúka poštovou 
zásielkou, 
zverejnené na 
obecnej web stránke 

 

 
Pre zhotovenia práce je odporúčaný ako úspešný a víťazný uchádzač: 
Novicom s. r. o.,Slivník 61 
Uchádzač splnil podmienky účasti podľa výzvy. 
 

 
Prieskum trhu vykonali : Dušan Balla, Ing. Kamil Bodnár, Margita 
Bartková 
 

 
Čestne prehlasujeme, že sme dňa 23.9.2014 vykonali záznam 
prieskumu trhu, pričom ceny u jednotlivých uchádzačov odpovedajú 
ponúkaným cenám v uvedenom dni v zmysle predložených cenových 
ponúk. 
 

 
V Zemplínskej Novej Vsi, dňa: 24.9.2014 
 
 
 
                                                                                              Michal Šlepkovský 
                                                                                                starosta obce 
                                                                                    



 


