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ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU  

(oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) 

a) identifikácia prijímateľa:

Názov:      
Sídlo:   
IČO:   
DIČ:   
IČDPH:  
Kontaktná osoba: 
tel. č.:   
e-mail 1:  
e-mail 2:  
internetová stránka: 

      ZTS Sabinov, a.s. 
 Hollého 27, 083 30  Sabinov, SR  
00 590 797   
 2020524759  

 SK2020524759 
 Mgr. Miroslava Štefančíková 
+421 917 508 755 
stefancikova@ztssabinov.sk 
petricek@ztssabinov.sk
www.ztssabinov.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej Republiky vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 76/P, dátum zápisu: 27.04.1992 
(ďalej len vyhlasovateľ) 

b) názov zákazky:

Názov zákazky:      „Zabezpečenie tepelno-izolačných vlastností stavebných 
konštrukcií objektov“ 

Názov projektu:  Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s. 
Kód projektu:       NFP310040AFZ4  
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPKZP-PO4_SC421-2018-46 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov v podnikoch 
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 
Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na opatrenia energetickej efektívnosti v podnikoch 
(ďalej len „SŠP OEE“) 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva 
životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
(ďalej len „riadiaci orgán“ alebo „RO“) 

c) predmet zákazky:

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti existujúcich budov podľa spracovaného 
projektu, zníženie sa dosiahne zateplením fasády, strechy, výmenou okien a niektorých vstupných 
dverí, prípadne zamurovaním časti plochy otvorových konštrukcií. Zateplením a výmenou vonkajších 
otvorových výplní sa realizuje významná obnova existujúcich budov. Zateplením sa nemení 
dispozičné a prevádzkové riešenie budov. Navrhované úpravy riešia zateplenie budov – výrobných 
plôch, sociálneho vstavku a objektu šatní. 

Zateplenie sa prevedie primerane požiadavkám STN 73 0540 /2019/ vzhľadom k tomu, že sa jedná o 
priemyselné budovy a so zohľadnením ekonomického hľadiska a návratnosti podľa spracovaného 
energetického auditu. 

Členenie stavby na stavebné objekty a usporiadanie projektovej dokumentácie 
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SO 100 - Obnova šatní 
. Architektonické a stavebné riešenie 
. Ochrana pred bleskom 
SO 170 - Obnova haly deliarne 
. Architektonické a stavebné riešenie 
. Ochrana pred bleskom 
SO 040 - Obnova opláštenia výrobnej haly 
. Architektonické a stavebné riešenie 
SO 040d - Obnova opláštenia haly povrchových úprav 
. Architektonické a stavebné riešenie 
SO 380 - Obnova haly údržbárskeho strediska 
. Architektonické a stavebné riešenie 
. Ochrana pred bleskom 

 

d) určenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena bez  DPH 

e) spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 
vyhodnocované: 

Zverejnenie Výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa dňa 14.12.2020, odoslanie Informácie 
o zverejnení Výzvy na CKO dňa 14.12.2020, odoslanie Výzvy 3 dodávateľom dňa 14.12.2020 

f) zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov a dátum ich oslovenia: 

1. HSH izol s. r. o., Trnavská 920, 92601 Sereď, hubinak@hshizol.sk  
2. VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava, vsstavby@gmail.com 
3. JURTIN s. r. o., Agátová 1482, 95135 Veľké Zálužie, jurtinsro@gmail.com 

Oslovenie e mailom dňa 14.12.2020 o 15:09 hod v skrytej kópií. 

g) informácia o skutočnosti, že prijímateľ overil, či sú oslovení potenciálni dodávatelia oprávnení 
dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby   v rozsahu predmetu 
zákazky, pričom prijímateľ je povinný uviesť spôsob overenia (napr. webové sídlo 
www.orsr.sk): 

overenie na webovom sídle www.orsr.sk: 
 

1. HSH izol s. r. o., Trnavská 920, 92601 Sereď: 
- IČO: 36353604 
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 

18414/T 
- predmet činnosti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 
2. VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava, vsstavby@gmail.com 
-  IČO: 44997931 
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 

60781/B 
- predmet činnosti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 
3. JURTIN s. r. o., Agátová 1482, 95135 Veľké Zálužie, jurtinsro@gmail.com 
- IČO: 47709987 
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu NitraI, Oddiel: Sro, vložka číslo: 

37216/N 
- predmet činnosti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
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h) dátum vyhodnotenia ponúk: 18.02.2021 

i) zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku: 

Lehota na predkladanie ponúk: do dňa 12.01.2021 do 10.00 hod. 

1. VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava IČO: 44997931, vsstavby@gmail.com, 
ponuka doručená dňa 11.01.2021 o 14:39 hod, e mailom, poradové číslo 1, 

2. JURTIN s. r. o., Agátová 1482, 95135 Veľké Zálužie, IČO: 47709987, 
jurtinsro@gmail.com, ponuka doručená dňa 12.01.2021 o 08:33 hod, emailom, poradové 
číslo 2, 

3. HSH izol s. r. o., Trnavská 920, 92601 Sereď, IČO: 36353604, hubinak@hshizol.sk, 
ponuka doručená dňa 12.01.2021 od 09:14 hod do 09:17 hod, emailom, poradové číslo 3, 

4. R.J.R., s. r. o., Stakčínska 141, 06901 Snina, IČO: 31681964, rjr@rjr.sk, ponuka doručená 
dňa 12.01.2021 od 09:48 hod do 09:50 hod, emailom, poradové číslo 4, 

5. MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425, spirko@mstherm.sk, 
ponuka doručená dňa 12.01.2021 od 09:50 hod do 09:57 hod, emailom, poradové číslo 5. 

j) identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých  podmienok účasti a návrhov  
na plnenie kritérií: 

 
Počet doručených ponúk: 5 

Vyhlasovateľ vyhodnotí ponuku predkladateľa, ktorý nebol z o obstarávania vylúčený a ktorý sa 

umiestnil na prvom mieste v poradí predkladateľov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a 

požiadaviek na predmet zákazky: 

Podmienky účasti:  

1.1 Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Splnenie 

tejto podmienky si bude overovať verejný obstarávateľ v procese vyhodnotenia ponúk pomocou 

verejne dostupných informácií uvedených v Obchodnom registri (www.orsr.sk) alebo v 

Živnostenskom registri (www.zrsr.sk) Slovenskej republiky, alebo v ekvivalentných registroch štátov, 

kde majú sídlo, t.j. uchádzač nepredkladá žiaden doklad! 

3.1 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov odo dňa zverejnenia tejto 

Výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa potvrdený uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača. Zoznam musí obsahovať dodávateľa, názov a adresu odberateľa, cenu diela v EUR bez 

DPH/s DPH, miesto a lehotu uskutočnenia stavebných prác, stručný opis stavebných prác, kontakt na 

odberateľa. V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako 

je predmet zákazky, pričom ich minimálna súhrnná hodnota musí byť min. 1 000 000,00 EUR bez 

DPH. Za zákazku podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať pozemné stavby 

- predkladateľ na prvom mieste MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 

44294425 

Bod. 1.1: viď výpis z https://orsr.sk/vypis.asp?ID=133325&SID=4&P=0 (príloha č. 10 tohto 

zápisu) a z www.uvo.gov.sk (príloha č. 11 tohto zápisu). 

Predkladateľ MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425 splnil požadovanú 

podmienku účasti. 
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Bod. 3.1: 

Vyhlasovateľ s predložených dokladov nevedel vyhodnotiť splnenie požadovaných podmienok účasti 

predkladateľ MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425, preto dňa 15.02.2021 

o 10:19 hod e mailom p ožiadal predkladateľa  (viď príloha č. 8 tohto vysvetlenia) MS THERM s. r 

.o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425 o vysvetlenie: 

 

Dobrý deň, na základe Vami doručenej ponuky na predmet zákazky Zabezpečenie tepelno-izolačných 
vlastností stavebných konštrukcií objektov“ pre  ZTS Sabinov, a.s. Vás žiadame o vysvetlenie 
dokladov, ktoré ste predložili na splnenie podmienok účasti. 
Vo Výzve na predloženie cenovej ponuky vyhlasovateľ v bode 11. Pokyny na zostavenie ponuky 
okrem iného požadoval: 
 

f)     Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:  

13      TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ: 
3.1 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov odo dňa 
zverejnenia tejto Výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa potvrdený uchádzačom, alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača.   
Zoznam musí obsahovať dodávateľa, názov a adresu odberateľa, cenu diela v EUR bez 
DPH/s DPH, miesto a lehotu uskutočnenia stavebných prác, stručný opis stavebných 
prác, kontakt na odberateľa. 
  
V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako 
je predmet zákazky, pričom ich minimálna súhrnná hodnota musí byť 
min. 1 000 000,00 EUR bez DPH. 
Za zákazku podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať pozemné stavby. 
 
Verejný obstarávateľ požadoval stavebné práce za predchádzajúcich 5 rokov odo dňa 
14.12.2020 ( t. j. vykonané od 14.12.2015) a za podobné stavby požadoval pozemné 
stavby: 
 

Vo Vašej ponuke: 
1. SO 17 Výrobná kompostovacia hala - lehota realizácie 15.10.2014 - 31.12.2015 
2. Rekonštrukcia odvodnenia spevnených plôch a dažďovej kanalizácie ES Badín  - lehota realizácie 
15.07.2015 - 31.12.2015, stavba nie je pozemná 
3. Rekonštrukcia, dodávka a montáž parného ohrievača primárneho vzduch ES Badín -  stavba nie je 
pozemná 
4. Zvýšenie účinnosti odsávania pár v kompostárni ES Badín -  stavba nie je pozemná 
5. Výplne kalových polí v sklade biopaliva ES Badín -  stavba nie je pozemná 
6. KPaEH Petržalka - sanácia betónových konštrukcií VN1 a VN2 (na ČOV)-  stavba nie je pozemná 
 
Členenie stavieb bolo posudzované podľa Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku - stavebný zákon) 
§ 43a: 
(1) Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske 
stavby. 
 
(2) Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, 
ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, 
ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy. 
 
(3) Inžinierske stavby sú 
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a) diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská, 
b) železničné, lanové a iné dráhy, 
c) vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk, 
d) mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody, 
e) prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a 
melioračné sústavy, rybníky, 
f) diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu, 
g) diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd, 
h) diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, 
transformačné stanice, 
i) diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody, 
j) banské stavby a ťažobné zariadenia, 
k) stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu, 
l) stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu, 
m) stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne, 
n) stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne, 
o) nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske 
trate a vleky, 
p) zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady, 
r) reklamné stavby, 
s) ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vysvetlenie vyššie uvedených skutočností: 
 
Požadované vysvetlenie doručte do 17.02.2020 do 24:00 hod na email halgavo@gmail.com 
 

Ponúkajúci MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425 doručil svoje vysvetlenie 

ponuky v stanovenej lehote (e mailom dňa 16.02.2021 o 13:59 hod, viď príloha č. 9 tohto zápisu), 

ktoré vyhlasovateľ zohľadnil pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti. 

 

Na základe vysvetlenia predkladateľ MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425 

splnil požadovanú podmienku účasti, keď preukázal uskutočnenie požadovaných prác vo výške 

1 266 044,75 €. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočnosti predkladateľ MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 

Košice, IČO: 44294425 splnil požadovanú podmienky účasti. 

 

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky:  

Vyhlasovateľ hodnotil ponuky týchto predkladateľov:: 

- VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava IČO: 44997931 

- JURTIN s. r. o., Agátová 1482, 95135 Veľké Zálužie, IČO: 47709987 

- HSH izol s. r. o., Trnavská 920, 92601 Sereď, IČO: 36353604 

- R.J.R., s. r. o., Stakčínska 141, 06901 Snina, IČO: 31681964, 

- MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425. 
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Zistené nedostatky: 

A. VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava IČO: 44997931 

1.nepredložená Príloha č. 03 - Návrh Zmluvy o dielo – podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo 

2. pri percentuálnych presunoch hmôt PSV prác uvedené iné množstva ako sú vo výkaze výmer - mal 
vo svojej ponuke pri percentuálnych presunoch hmôt PSV prác započítané položky (práce), nakoľko 
percentuálny presun hmôt nie je pevne stanovený, ale je súčinom určitého percenta, ktoré môže byť 
rôzne a súčtu cien jednotlivých položiek v danom oddiely PSV preto vyhlasovateľ akceptuje jeho 
množstvo, nakoľko požadované práce sú započítané v ponuke. 
 
Na základe bodu 1. vyhlasovateľ požiadal predkladateľa ponuky  VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 

82104 Bratislava IČO: 44997931 dňa 10.02.2021 o 09:50 hod e mailom o vysvetlenie ponuky: 

Dobrý deň, dňa 11.01.2021 o 14:39 hod ste doručili ponuky na predmet zákazky Zabezpečenie 
tepelno-izolačných vlastností stavebných konštrukcií objektov“ pre  ZTS Sabinov, a.s. 
Vo Výzve na predloženie cenovej ponuky vyhlasovateľ v bode 11. Pokyny na zostavenie ponuky 
okrem iného požadoval: 
  Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a dokumenty predkladateľ vyplní všetky 
žlto podfarbené bunky/miesta vo všetkých požadovaných prílohách tejto Výzvy):    
  b) Príloha č. 03 - Návrh Zmluvy o dielo – podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo, 
 
Vo Vašej ponuke sa Návrh zmluvy o dielo nenachádza. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vysvetlenie, prečo sa vo Vašej ponuke 
nenachádza Návrh zmluvy o dielo. 
 
Požadované vysvetlenie doručte do 12.02.2020 do 24:00 hod na email halgavo@gmail.com 
(viď príloha č. 6  E mail zo dňa 10.02.2021, 09:50 hod). 

Ponúkajúci VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava IČO: 44997931 doručil svoje 

vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote (e mailom dňa 12.02.2021 o 10:18 hod, viď príloha č. 7 tohto 

zápisu), ktoré vyhlasovateľ zohľadnil pri vyhodnotení ponúk. 

Ponúkajúci VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava IČO: 44997931 doručil vo svojom 

vysvetlení zmluvu, ktorá bola v súlade s jeho ponukou a vyhlasovateľ vysvetlenie akceptuje. 

 

B. JURTIN s. r. o., Agátová 1482, 95135 Veľké Zálužie, IČO: 47709987: 

1. mal vo svojej ponuke pri percentuálnych presunoch hmôt PSV prác započítané položky (práce), 

nakoľko percentuálny presun hmôt nie je pevne stanovený, ale je súčinom určitého percenta, ktoré 

môže byť rôzne a súčtu cien jednotlivých položiek v danom oddiely PSV preto vyhlasovateľ 

akceptuje jeho množstvo, nakoľko požadované práce sú započítané v ponuke. 

 

C. HSH izol s. r. o., Trnavská 920, 92601 Sereď, IČO: 36353604: 

1. mal vo svojej ponuke pri percentuálnych presunoch hmôt PSV prác započítané položky (práce), 

nakoľko percentuálny presun hmôt nie je pevne stanovený, ale je súčinom určitého percenta, ktoré 
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môže byť rôzne a súčtu cien jednotlivých položiek v danom oddiely PSV preto vyhlasovateľ 

akceptuje jeho množstvo, nakoľko požadované práce sú započítané v ponuke. 

 

Predkladatelia: 

- VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava IČO: 44997931 

- JURTIN s. r. o., Agátová 1482, 95135 Veľké Zálužie, IČO: 47709987 

- HSH izol s. r. o., Trnavská 920, 92601 Sereď, IČO: 36353604 

- R.J.R., s. r. o., Stakčínska 141, 06901 Snina, IČO: 31681964, 

- MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425 

splnili požiadavky na predmet zákazky. 

 

Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena bez  

DPH 

 

Počet doručených ponúk: 5  

Por. č. Dodávateľ 

(obchodné meno, adresa 

jeho sídla) 

Cena v €  Ďalšie údaje na 

vyhodnotenie 

cenových ponúk 

Dátum a poznámka 

 
bez DPH s DPH 

1. 
VS stavby s. r. o., 
Rožňavská 8, 82104 
Bratislava IČO: 44997931, 
vsstavby@gmail.com 

1 130 021,

88 € 

1 356 026,

26 € 

 Štvrtá cena v poradí 

2. 
JURTIN s. r. o., Agátová 
1482, 95135 Veľké Zálužie, 
IČO: 47709987, 
jurtinsro@gmail.com 

1 193 179,

85 € 

1 431 815,

82 € 

 Piata cena v poradí 

3. 
 
HSH izol s. r. o., Trnavská 
920, 92601 Sereď, IČO: 
36353604, 
hubinak@hshizol.sk 

1 106 827,

26 € 

1 328 192,

71 € 

 Tretia cena v poradí 

4. 
R.J.R., s. r. o., Stakčínska 
141, 06901 Snina, IČO: 
31681964, rjr@rjr.sk 

915 448,23 

€ 

1 098 537,

88 € 

 Druhá cena v poradí 

5. 
 
MS THERM s. r .o., Letná 
27, 04001 Košice, IČO: 
44294425, 
spirko@mstherm.sk 

866 130,88 1 039 357,

04 € 

 Najnižšia cena 

 

k) identifikácia úspešného dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa: 

MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425 
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l) konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača (uviesť cenu s DPH aj  
bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena), 

Cena bez DPH: 866 130,88 € 

DPH 20%: 173 226,16 € 

Cena vrátane DPH: 1 039 357,04 € 

m) typ a podmienky realizácie zmluvy (najmä lehota plnenia a miesto realizácie) 

 
Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

Lehota plnenia: Do 16 mesiacov odo dňa vystavenia zadania/objednávky 

Miesto plnenia: ZTS Sabinov, a.s., Hlavná 1, 082 56 Pečovská Nová Ves, SR 

 

Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky 

Čestne vyhlasujem, že nie som v konflikte záujmov: 

- s dodávateľmi, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky, 

- s úspešnými dodávateľmi. 

 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti 

 

 

Ing. Ján Halgaš, osoba zodpovedná  

za proces obstarávania      ...................................................................... 

zamestnanec zodpovedný za prieskum trhu: meno, priezvisko,  funkcia a podpis  

 

 

Ing. Michal Petríček - podpredseda predstavenstva...................................................................... 

schválil: meno, priezvisko, funkcia a podpis 

 

 

Ing. Marek Kasina, PhD., člen predstavenstva ......................................... 

schválil: meno, priezvisko, funkcia a podpis 

 

Sabinov, dňa 18.02.2021 

 

Prílohy:  

č. 1 VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 82104 Bratislava IČO: 44997931 

č. 2 JURTIN s. r. o., Agátová 1482, 95135 Veľké Zálužie, IČO: 47709987 

č. 3 HSH izol s. r. o., Trnavská 920, 92601 Sereď, IČO: 36353604 
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č. 4 R.J.R., s. r. o., Stakčínska 141, 06901 Snina, IČO: 31681964, 

č. 5 MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425 

č. 6 E mail zo dňa 10.02.2021, 09:50 hod odoslaný predkladateľovi VS stavby s. r. o., Rožňavská 8, 

82104 Bratislava IČO: 44997931 

č. 7 E mail doručený  dňa 12.02.2021, 10:18 hod odoslaný  predkladateľom VS stavby s. r. o., 

Rožňavská 8, 82104 Bratislava IČO: 44997931 

č. 8 E mail zo dňa 15.02.2021, 10:19 hod odoslaný predkladateľovi  MS THERM s. r .o., Letná 27, 

04001 Košice, IČO: 44294425 

č. 9 E mail doručený  dňa 16.02.2021, 13:59 hod odoslaný  predkladateľom MS THERM s. r .o., 

Letná 27, 04001 Košice, IČO: 44294425 

č. 10 Výpis z www.orsr.sk predkladateľa MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 

44294425  zo dňa 18.02,2021 

č. 11 Výpis z www.uvo.gov.sk predkladateľa MS THERM s. r .o., Letná 27, 04001 Košice, IČO: 

44294425  zo dňa 18.02,2021 (nepovinný doklad) 

 

 


