
1. 

2. 

3. 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia; 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;

 Špecifický cieľ: 4.1.1 - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe SR;

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 v súvislosti s projektom: 

Webová stránka: www.oiljpm.sk

Komisia:

Štatutár Martin Kadlec

Mobil: 0904 658 846

e-mailový kontakt: oiljpm@oiljpm.sk

Výberová komisia sa nezriaďuje. Predložené ponuky vyhodnocuje štatutár samostatne.

Sídlo:
Hodonínska cesta

908 51  Holíč

IČO: 31644945

DIČ:  2020378943

Záznam z prieskumu trhu

Názov zákazky:

„ZMENA ZDROJA TEPLA - ČERPACIA STANICA SKALICA “

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Obstarávateľ“):

Žiadateľ / prijímateľ je obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obchodný názov: OIL JPM, s.r.o.

IČ DPH:  SK2020378943

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, 

číslo ITMS 2014+: NFP310040AZL8

Zastúpený:  Martin Kadlec
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4. 

P.č. Množstvo

1. 1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): 

Kód a Názov CPV: 

Druh zákazky:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Lehota dodania predmetu zákazky:

5. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

Vyhodnocovala sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.

6. 

Obstarávateľ zverejnil Výzvu na predloženie cenovej ponuky na stránke:

http://oiljpm.sk/dotacie/

Obstarávateľ zverejnil všetky súťažné podklady na stránke: 

http://oiljpm.sk/dotacie/

a zabezpečil k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.

45000000-7, 42511110-5 - Stavebné práce, Tepelné čerpadlá 

Predmetom vyhodnotenia je dodávka:

Vymedzenie predmetu zákazky / logický celok

ul. Mallého 70 , Skalica 90901, LV č. 5207, číslo parcely 14272/24, katastrálne územie Skalica

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

Predmetom zákazky je riešenie zmeny zdroja tepla pre objekt čerpacej stanice OIL JPM Skalica. V rámci

zníženia energetickej náročnosti budovy sa vychádza z doporučení z energetického auditu pre budovu ČS

vypracovaného f. alt-energie, s.r.o. – Ing. Skočík(tvorí prílohu Súťažných podkladov). Stavbené práce budú

vykonané na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Stavebné práce

Zmena zdroja tepla-čerpacia stanica Skalica

Vymedzenie predmetu obstarávania:

3 mesiace

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Obstarávateľom Dodávateľovi.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku v prípade ak verejné obstarávanie nebude

schválené poskytovateľom pomoci NFP bez výhrad a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Zadávateľ vyhodnocoval cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet zákazky.
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P.č.

Oprávnenie 

podnikať 

v súvislosti 

s predmetom 

zákazky 

Uložený zákaz 

účasti 

vo verejnom 

obstarávaní

1

áno neuložený

2

áno neuložený

3

áno neuložený

7. 

8. 

P.č.

1

2

3

Informácia o tom, ktorí uchádzači predložili cenovú ponuku:

Nasledovní potenciálni dodávatelia predložili svoju ponuku:

Názov a sídlo

potenciálneho dodávateľa

Spôsob predloženia 

cenovej ponuky

M-MAS, s.r.o.

Moyzesova 649/1

908 51 Holíč 

47 179 350 6.9.2021

Obstarávateľ zverejnil výzvu na predloženie cenovej ponuky na svojej webovej stránke

http://oiljpm.sk/dotacie/.

Zoznam uchádzačov, ktorí si vyžiadali súťažné podklady:

Súťažné podklady neboli uchádzačmi vyžiadané.

Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych dodávateľov: 

Obstarávateľ vykonal prieskum trhu potenciálnych dodávateľov. 

Vyššie uvedení oslovení potenciálni dodávatelia boli oslovení z dôvodu, že spĺňajú podmienky:

 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu.

Obstarávateľom boli oslovení nasledovní potenciálni dodávatelia:

17.8.2021

priame oslovenie – 

písomná výzva e-mailom

Názo, sídlo a IČO

potenciálneho dodávateľa

Dátum odoslania 

písomnej výzvy
Spôsob oslovenia

M-MAS, s.r.o.

Moyzesova 649/1

908 51 Holíč 

IČO: 47 179 350

17.8.2021

priame oslovenie – 

písomná výzva e-mailom

Pavol Holčík - Plynoservis

Vysoká 37

908 51 Holíč

IČO: 22 739 025

17.8.2021

priame oslovenie – 

písomná výzva e-mailom

Milan Horinka - Voda-Plyn-Kúrenie

Pionierska 1555

908 45 Gbely

IČO: 34 784 659

IČO 

potenciálneho 

dodávateľa

Dátum predloženia 

cenovej ponuky

osobne

Pavol Holčík - Plynoservis

Vysoká 37

908 51 Holíč

22 739 025 3.9.2021 pošta

Milan Horinka - Voda-Plyn-

Kúrenie

Pionierska 1555

908 45 Gbely

34 784 659 6.9.2021 pošta
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9. 

10. 

P.č.

1

2

3

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

11. 

Umiestnenie / 

Poradie

1

3

2

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

Tabuľka s vyhodnotením cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk na určenie

poradia:

Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku

Komplexná cena za celý 

predmet zákazky 

v EUR bez DPH*

M-MAS, s.r.o.

Moyzesova 649/1

908 51 Holíč 

IČO: 47 179 350

39 996,52

Pavol Holčík - Plynoservis

Vysoká 37

908 51 Holíč

IČO: 22 739 025

44 354,40

Milan Horinka - Voda-Plyn-Kúrenie

Pionierska 1555

908 45 Gbely

IČO: 34 784 659

43 518,97

Zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom vyhodnotenia na základe kritérií na vyhodnotenie

ponúk:

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača

Komplexná cena za celý predmet 

zákazky 

v EUR bez DPH*

M-MAS, s.r.o.

Moyzesova 649/1

908 51 Holíč 

47 179 350 39 996,52

Pavol Holčík - Plynoservis

Vysoká 37

908 51 Holíč

22 739 025 44 354,40

Milan Horinka - Voda-Plyn-Kúrenie

Pionierska 1555

908 45 Gbely

34 784 659 43 518,97

Informácia o tom, ktorí oslovení dodávatelia cenovú ponuku napriek zaslaniu písomnej výzvy na

predloženie cenových ponúk nepredložili:

Všetci oslovení dodávatelia predložili cenovú ponuku.
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12.





P.č.

1

13.

P.č.

1

Vyhodnotenie cenový ponúk - požiadavky na predmet zákazky:

Vyhodnocuje sa v zmysle suťažných podkladoch z Výzvy na predkladanie cenových ponuk a to tak, že ak

bola predložená viac ako jedna ponuka, obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet

zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na

vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ostatné

ponuky sa nevyhodnocovali z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

Požadované technické požiadavky sú prílohou výzvy na predloženie cenovej ponuky - Príloha č. 1 -

Projektová dokumentácia.

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača
Požiadavky na 

predmet zákazky

vyplnená a štatutárom podpísaná 

Príloha č. 2a: Výkaz-výmer

Neuložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača

Oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo 

poskytovať službu v 

závislosti od predmetu 

obstarávania

Neuložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní

M-MAS, s.r.o.

Moyzesova 649/1

908 51 Holíč 

47 179 350 spĺňa spĺňa

Vyhodnotenie cenový ponúk - podmienka účasti:

Vyhodnocuje sa v zmysle suťažných podkladoch z Výzvy na predkladanie cenových ponuk a to tak, že ak

bola predložená viac ako jedna ponuka, obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet

zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na

vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ostatné

ponuky sa nevyhodnocovali z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v

rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu obstarávania.

Uchádzač vo svojeje ponuke predložil ekvivalentné položky, ktoré uviedol na samostatnom hárku, kde

položku W001 Vysokoteplotné kompaktné vonkajšie tepelné čerpadlo vzduch-voda 47kW nahradil

kaskádou tepelných zdrojov. Štatutárny zástupca spoločnosti OIL JPM,s.r.o. tento ekvivalent akceptoval a

ponuku vyhodnotil tak, že spĺňa požiadavky na predmet zákazky.

M-MAS, s.r.o.

Moyzesova 649/1

908 51 Holíč 

47 179 350 spĺňa

Predložený doklad, ktorý 

preukazuje splnenie požiadavky 

na predmet zákazky

Strana 5 z 6



14. 

Identifikácia úspešného uchádzača:

Návrh na plnenie kritérií úspešného uchádzača členený podľa položiek:

Komplexná cena za celý predmet zákazky:

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

Zdôvodnenie výberu:

S vybratým uchádzačom bude uzavretá písomná forma zmluvy:

16. 

17. 

Komárno, dňa 08.09.2021

39 996,52

Víťazný uchádzač splnil podmienky účasti:

 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň u víťazného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

Víťazný uchádzač vo svojej ponuke preukázal plnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet

zákazky.

Predmet zákazky / logický celok Cena bez DPH*

Zmena zdroja tepla-čerpacia stanica 

Skalica
39 996,52

Zmena zdroja tepla-čerpacia stanica 

Skalica

Zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky:

Ing. Zuzana Pálovicsová 

(osoba splnomocnená na výkon 

verejného obstarávania)

Zmluva o dielo

Najnižšia komplexná cena za celý predmet obstarávania.

07.09.2021

Dátum vyhodnotenia ponúk:

Podpis štatutára:

Štatutár  Martin Kadlec

Názov z víťaznej cenovej ponuky

Obstarávateľ vyhodnotil cenové ponuky komplexne – komplexnú cenu za celý predmet zákazky, pričom

kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena

celkom na celý predmet zákazky komplexne.

M-MAS, s.r.o.

Moyzesova 649/1

908 51 Holíč 

IČO: 47 179 350
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