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MONITORING VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ A FIREMNÝCH 
TENDROV 

V Enterise každý deň robíme monitoring nových verejných obstarávaní a firemných tendrov.

Vieme, ktorá obec práve obstaráva rekonštrukciu obecného úradu, vybudovanie ihriska, či dodávateľa

kancelárskych potrieb. Vieme tiež, kto aktuálne hľadá dodávateľa na prepravu materiálu, výmenu okien,

či revíziu vykurovacieho systému.



FIRMA KTORÁ MALA REŠPEKT PRED TENDRAMI, DNES 
ÚSPEŠNE VYUŽÍVA MONITORING ENTERIS  

Spoločnosť BAUMAN stavby s.r.o. sa venuje komplexnej obnove a revitalizácii budov, rekonštrukcii interiérov a striech a 

komplexným stavebným prácam a úpravám v Košickom a Prešovskom kraji.  Donedávna firma získavala zákazky 

kontaktovaním potencionálnych klientov. Z hľadiska konkurencie je však podnikanie v oblasti stavebníctva náročné. Na 

Slovensku existuje jednak veľa stavebných firiem a u mnohých zákazníkov ešte stále zohráva dôležitú úlohu skôr cena, 

než kvalita. 

ZADANIE

Veľká konkurencia v segmente a väzby na lokálnom trhu



FIRMA KTORÁ MALA REŠPEKT PRED TENDRAMI, DNES 
ÚSPEŠNE VYUŽÍVA MONITORING ENTERIS  

BAUMAN stavby s.r.o. sa rozhodli niečo vo svojom biznise zmeniť. 

„Vsadili sme na služby Enteris, ktorá každý deň robí monitoring 

nových verejných obstarávaní,“ hovorí Miroslav Ladomirják, 

technický riaditeľ spoločnosti.

„Mali sme prirodzený rešpekt pred verejnými obstarávaniami. 

Nikdy sme sa ich nezúčastňovali. Bola to pre nás španielska 

dedina, strach z neznámeho. Vedeli sme, že je to proces, do 

ktorého treba investovať čas,“ vysvetľuje. BAUMAN stavby s.r.o. sa 

však rozhodli, že monitoring verejných zákaziek od Enterisu 

vyskúšajú. Dodnes totiž neexistuje žiadna jednotná platforma, na 

ktorej by sa nachádzali všetky ponuky verejných súťaží.

RIEŠENIE?

„Zistili sme, že verejné obstarávania vôbec nemusia byť strašiakom. Hneď pri prvej ponuke, ktorú sme našli, sme boli 

úspešní a tender sme vyhrali. Týkal sa zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy v Moldave nad Bodvou,“ 

hovorí Miroslav Ladomirják. 



FIRMA KTORÁ MALA REŠPEKT PRED TENDRAMI, DNES 
ÚSPEŠNE VYUŽÍVA MONITORING ENTERIS  

Firma zrealizovala kompletný projekt, ktorý zahŕňal podchytenie základov budovy mikropilotážou z dôvodu sadania 

základu budovy na rohoch, výmenu bleskozvodu, upravila strechu a materskú školu zateplila. 

BAUMAN Stavby s.r.o. z hľadiska verejného obstarávania zatiaľ vsádzajú na zákazky s nízkou hodnotou do sumy 180 000 eur bez DPH. 

Zástupcov firmy dokonca inšpirovalo využitie služieb Enterisu k tomu, aby zamestnali stavbyvedúceho na trvalý úväzok a stal sa tak 

zodpovednou osobou za jednotlivé verejné obstarávania i projekty. Medzitým sa už firma zúčastnila ďalších tendrov, na ktorých výsledky 

momentálne čaká. „Začali sme sa pravidelne zúčastňovať výberových konaní. Pri súťažiach s nízkou hodnotou sú podmienky 

jednoduchšie. Naša vízia do budúcnosti je však uchádzať sa aj o zákazky s vyššou hodnotou. Dávame si čas, aby sme boli lepšie 

pripravení,“ dodáva Miroslav Ladomirják.

VÝSLEDOK?



FIRMA KTORÁ MALA REŠPEKT PRED TENDRAMI, DNES 
ÚSPEŠNE VYUŽÍVA MONITORING ENTERIS  

Firma zrealizovala kompletný projekt, ktorý zahŕňal podchytenie 

základov budovy mikropilotážou z dôvodu sadania základu budovy 

na rohoch, výmenu bleskozvodu, upravila strechu a materskú školu 

zateplila. 

• Úspešný tender a výhra v súťaži 

• Aktívna účasť na ďalších tendroch pokračuje

• Každý deň, alebo každý týždeň štruktúrovaný e-mail s podrobnými 

informáciami o nových zákazkách v danom biznise 

• Mediálne výstupy, ktoré pomáhajú propagácii firmy 

VÝSLEDOK?

„Aj vďaka tendrom sa naša firma istým spôsobom začala transformovať. Je to nový spôsob, akým 
môžeme získavať ďalších kvalitných a serióznych partnerov pre náš biznis,“

technický riaditeľ spoločnosti BAUMAN stavby s.r.o..



Kontakt:

Ing. Ivana Hodošiová

+421 911 545 482
info@enteris.sk

Služby
ENTERIS a TENDERIS


