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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

predložených v  rámci prieskumu trhu na výber dodávateľa zákazky „Inovatívna technológia“ (ďalej len „Prieskum 
trhu“) realizovaného vyhlasovateľom, spoločnosťou R & D MOLD MACHINING s. r. o., Orlové 359, 017 01 
Považská Bystrica, ICO: 44 517 751, (ďalej len ako „Vyhlašovatel’“) v súlade Príručkou k procesu verejného 
obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Výskum a inovácie 
v  gescií MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016, verzia 2.1 zo dňa 10.06.2019 postupom zadávania 
zákaziek podľa sekcie „Zákazky vyhlásené osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP“ Príručky 
(ďalej len ako „Prieskum trhu“).

V  rámci Prieskumu trhu boli dňa 05.09.2019 (e-mailom) Výzvou na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“) 
oslovené nasledujúce hospodárske subjekty, ktoré sú v  zmysle Obchodného registra oprávnené dodávať tovar 
v  rozsahu predmetu zákazky:

2. PRAGO LAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
3. Complete Solutions, s.r.o., Zamarovská 49, 911 05 Zamarovce
4. MERCI Slovakia, s.r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
5. ZENA-R Slovakia, s.r.o., Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava
6. KV A N T spol. s r.o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
7. SIOT Trade s.r.o., Bořetická 2668/1,193 00 Praha 9 - Horní Počernice.

Okrem toho bola V ýzva  so všetkými prílohami uverejnená od 01.08.2019 na webovej stránke Vyhlasovateľa 
https:// www.radmold.sk/#1567672636433-d380f675-c619 kam smeroval odkaz z webovej stránky OKO 
(http :// www.partnerskadohoda.gov.sk/).

Lehota na predkladanie ponúk bola v  bode 4.4 V ý zvy  stanovená na 07.10.2019 o 16:00 hod.

I . Otvorenie ponúk a overovanie kompletnosti predložených cenových ponúk

1.1 Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v  lehote na predkladania ponúk:

Názov a sídlo uchádzača Dátum, čas a spôsob 
doručenia

Časť predmetu 
zákazky na ktorá 
bola predložená 
ponuka

Poradové
číslo

ZENA-R Slovakia, s.r.o., Ulica Svornosti 42, 
821 06 Bratislava

03.10.2019 o 10:44 hod., 
e-mailom

Časť II., 1

Ma-Pe, s.r.o., 032 15 Partizánska Lupča 650 07.10.2019 o 10:41 hod., 
e-mailom

Časť L, II. 2

Complete Solutions, s.r.o., Zamarovská 49, 
911 05 Zamarovce

07.10.2019 o 12:27 hod. 
a 13:12 hod., e-mailom

Časť L, II 3

MERCI Slovakia, s.r.o., Rožňavská 17, 831 04 
Bratislava

07.10.2019 o 13:52 hod. a 
13:53 hod., e-mailom

Časť L, II 4

II. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky vrátane formálnych
a obsahových náležitostí ponuky

2.1 Dňa 08.10.2019 boli ponuky otvorené a následne bol skontrolovaný ich obsah.

2.2 Ponuky boli posudzované z hľadiska splnenia požadovaných formálnych a obsahových požiadaviek
stanovených vo V ýzve  ako aj z hľadiska splnenia podmienok účasti stanovených v  Prílohe č. 3 V ýzvy .

https://www.radmold.sk/%231567672636433-d380f675-c619
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


ZENA-R Slovakia, s.r.o., Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava (Časť II.)

Konateľ:
Ing. Marcel Alman , PhD.

Požadované doklad

Podmienky účasti

Spôsob preukázania /  predloženia uchádzačom

Doklad nie starší ako tri (3) mesiace o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Finančné a ekonomické postavenie

Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, 
za ktoré sú dostupné v  závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť H. 
predmetu zákazky - kolaboratívny robot:
Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 
240 000,- EUR bez DPH (slovom dvestoštyridsaťtisíc euro).

Uchádzač predložil:
Výpis z obchodného registra zo dňa 19.09.2019 - v 
.pdf - nie je elektronický podpísaný a nejedná sa ani 
o scan originálu alebo overenej kópie

Uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych 
subjektov, č. zápisu: 2016/11-PO-E2893, platnosť

Uchádzač podmienku účasti spĺňa.

Uchádzač predložil:
Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo dňa
04.10.2019 podpísané konateľom.

Uchádzač má zverejnené účtovné závierky aj 
v  registeruz.sk
http :// www .reg isteruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentitv/show/738389

rok 2018: 567 230 EUR 
rok 2017:1022 393 EUR
rok 2016: 700 784 EUR - v  registri nie je uvedený údaj 
o schválení ÚZ

Uchádzač podmienku účasti spĺňa._____________________
Technická alebo odborná spôsobilosť

Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia tohto prieskumu trhu s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť H.

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková 
hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania bola minimálne 40 000,- EUR bez DPH (slovom 
štyridsaťtisíc euro).
Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky sa považujú zariadenia vhodné do

Uchádzač predložil:
Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo dňa
04.10.2019 podpísané konateľom.

Iné Dožadované doklady predložené v ponuke

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/738389
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/738389


Požadované dokladv Spôsob preukázania / predloženia uchádzačom

Identifikácia uchádzača a Časti na ktorú sa ponuka predkladá 
(vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel. 
číslom).

Identifikácia uchádzača nie je súčasťou ponuky, avšak 
požadované údaje možno získať z ostatných 
dokladov

Návrh ceny za celý Predmet zákazky v  súlade s bodom 5 
V ý zvy  vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2 V ý zv y  - Návrh 
na plnenie kritéria.

Návrh na plnenie kritériá zo dňa 04.10.2019 
podpísaný konateľom, celková cena bez DPH:
39 530,00 € .

Uvedený typ ponúkaného zariadenia: Priemyselný 
robot KR, výrobca KUKA ROBOTICS.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené 
v  Prílohe č. 3 V ý zvy  - Podmienky účasti.

V iď  vyššie

Návrh zmluvy vypracovaný podľa bodu 2 Vzor zm luvy 
Prílohy č. 4 V ý zvy  - Obchodné podmienky.

Návrh zm luvy vrátane Prílohy č. 1 zo dňa 04.10.2019 
podpísaný konateľom.

Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu 
záujmov vypracované podľa Prílohy č. 5 V ý zv y  -Konflikt 
záujmov.

Čestné vyhlásenie zo dňa 04.10.2019, dokument 
podpísaný konateľom.

MA-PE, s.r.o., 032 15 Partizánska Lupča 650 (Časť L, N.)

Konateľ:
Ing. Martin Sameliak

Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia, každý samostatne.
Podmienky účasti

Požadované doklad Spôsob preukázania / predloženia uchádzačom

Osobné postavenie

Doklad nie starší ako tri (3) mesiace o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Uchádzač predložil:
Výpis z obchodného registra zo dňa 20.09.2019 - v 
.pdf - nie je elektronický podpísaný a nejedná sa ani 
o scan originálu alebo overenej kópie

Uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych 
subjektov, č. zápisu: 2017/8-PO-D4416, platnosť 
zápisu do 01.08.2020.

Uchádzač podmienku účasti spĺňa._____________________
Finančné a ekonomické postavenie

Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, 
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť 
predmetu zákazky - autokláv:
Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 2 
000 000,- EUR bez DPH (slovom dva milióny euro).

Uchádzač predložil pre obe časti predmetu

- Vyhlásenie o celkových obratoch zo dňa
07.10.2019 podpísané konateľom 
rok 2019:1444 892 EUR 
rok 2018:1314 506 EUR 
rok 2017: 729 010 EUR

Spolu: 3 488 408



Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť II. 
predmetu zákazky - kolaboratívnv robot:
Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 
240 000,- EUR bez DPH (slovom dvestoštyridsaťtisíc euro).

Technická alebo odborná spôsobilosť

Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia tohto prieskumu trhu s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť I.

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková 
hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania bola minimálne 100 000,- EUR bez DPH 
(slovom stotisíc euro)
Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky sa považujú zariadenia vhodné do

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková 
hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania bola minimálne 40 000,- EUR bez DPH (slovom 
štyridsaťtisíc euro).
Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky sa považujú zariadenia vhodné do

Účtovné závierky
Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo 
dňa 07.10.2019 podpísané konateľom.

zverejnené účtovné závierky ajUchádzač má

http :// ww w .reg isteruz.sk/cruz- 
public/domain/accountingentity/show/390349 
v  registri nie je uvedený údaj o schválení ÚZ za rok 
2019, avšak obrat za 2017 a 2018 je pre preukázanie 
splnenia podmienky účasti dostatočný.

Uchádzač podmienku účasti spĺňa._____________________

Uchádzač predložil pre časť I. predmetu zákazky:
- Potvrdenie od odberateľa iMACHINES, termín 

realizácie 01/19 - 04/19, zmluvná cena 322 800,00 
EUR vrátane DPH, 269 000 ,00  EUR bez DPH;

- Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo 
dňa 07.10.2019 podpísané konateľom.

Uchádzač predložil pre časť II. predmetu zákazky;
- Potvrdenie od odberateľa iMACHINES, termín 

realizácie 01/19 - 04/19, zmluvná cena 322 800,00 
EUR vrátane DPH, 269 000 ,00  EUR bez DPH

- Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo 
dňa 07.10.2019 podpísané konateľom.

Uchádzač podmienku účasti spĺňa.

Iné Dožadované doklady predložené v ponuke

Požadované doklad Spôsob preukázania / predloženia uchádzačom

Identifikácia uchádzača a Časti na ktorú sa ponuka predkladá 
(vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel.

Identifikácia uchádzača zo dňa 07.10.2019, dokument 
podpísaný konateľom

Návrh ceny za celý Predmet zákazky v súlade s bodom 5 
V ý zvy  vypracovaný v  súlade s Prílohou č. 2 V ý zv y  - Návrh 
na plnenie kritéria.

Uchádzač predložil pre I. časť predmetu zákazky:

Návrh na plnenie kritériá zo dňa 07.10.2019 
podpísaný konateľom, celková cena bez DPH:
708 040,00 € .

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/390349
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/390349


Uvedený typ ponúkaného zariadenia: Autokiáv 
s recirkuláciou vzduchu pre kompozitné materiály, 
výrobca Italmatic Presse Stampi s.r.L

Uchádzač predložil pre časť II. predmetu zákazky:

Návrh na plnenie kritéria zo dňa 07.10.2019 
podpísaný konateľom, celková cena bez DPH:
39 362,00 € .

Uvedený aj názov ponúkaného zariadenia: 
Kolaboratívny robot URIOe, výrobca UNIVERSAL 
ROBOTS

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené 
v Prílohe č. 3 V ý zvy  - Podmienky účasti.

V iď  vyššie

Návrh zmluvy vypracovaný podľa bodu 2 Vzor zm luvy 
Prílohy č. 4 V ý zvy  - Obchodné podmienky.

Uchádzač predložil pre časť I. predmetu zákazky:

Návrh zm luvy vrátane Prílohy č. 1 zo dňa 07.10.2019 
podpísaný konateľom.

Uchádzač predložil pre časť II. predmetu zákazky:

Návrh zm luvy vrátane Prílohy č. 1 zo dňa 07.10.2019 
podpísaný konateľom._____________________________________

Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu 
záujmov vypracované podľa Prílohy č. 5 V ý zv y  -Konflikt 
záujmov.

Čestné vyhlásenie zo dňa 07.10.2019 podpísané 
konateľom

MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno (Časť L, II.)

Konateľ:
Dr. Libor Reichstädter, konateľ 
Mgr. Radim Appel, konateľ

Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.
Podmienky ijčasti

Požadované doklady Spôsob preukázania / predloženia uchádzačom

Osobné postavenie

Doklad nie starší ako tri (3) mesiace o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Uchádzač predložil:
Výpis z obchodného registra zo dňa 30.07.2019 
(fotokópia výpisu vydaného Českou poštou, š.p.) 
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 04.10.2019

Uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych 
subjektov, č. zápisu: 2019/5-PO-F555, platnosť zápisu 
do 28.05.2022.

Uchádzač podmienku účasti spĺňa.
Finančné a ekonomické postavenie



Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, 
za ktoré sú dostupné v  závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť l. 
predmetu zákazky - autokláv:
Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 2 
000 000,- EUR bez DPH (slovom dva milióny euro).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť H. 
predmetu zákazky - kolaboratívnv robot:
Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 
240 000,- EUR bez DPH (slovom dvestoštyridsaťtisíc euro).

Technická alebo odborná spôsobilosť

Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia tohto prieskumu trhu s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť l.

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková 
hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania bola minimálne 100 000,- EUR bez DPH 
(slovom stotisíc euro)
Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky sa považujú zariadenia vhodné do

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť H.

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková 
hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania bola minimálne 40 000,- EUR bez DPH (slovom 
štyridsaťtisíc euro).
Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky sa považujú zariadenia vhodné do

Uchádzač predložil pre obe časti predmetu 
zákazky:
- Prehľad dosiahnutých obratov zo dňa 07.10.2019, 

dokument podpísaný konateľom: 
rok 2016: 9 989 800 EUR 
rok 2017:11 911 227 EUR 
rok 2018:15 881 670 EUR

Účtovná závierka za rok 2016 bola preverená na 
https:// or.justice .cz/ias/ui/vypis-sl- 
firma?subjektld=290233. Ostatné závierky neboli 
predložené, ani nie sú zverejnené vo voľne 
prístupných registroch.

- Čestné prehlásenie o splnení podmienok účasti 
zo dňa 07.10.2019, dokument podpísaný 
konateľom.

Uchádzač podmienku účasti spĺňa.

Uchádzač predložil pre časť I. predmetu zákazky:
- Čestné vyhlásenie o zrealizovaní dodávky 

obdobného charakteru ako je predmet zákazky, 
a to: Dodávka laboratórneho zariadenia - Autokláv 
- Sterilizátor parný, rok plnenia 09/2018, cena 
134 037,84 C ; nedostatočne identifikovaný 
odberateľ

- Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo 
dňa 07.10.2019 podpísané konateľom.

Uchádzač predložil pre časť II. predmetu zákazky:
- Čestné vyhlásenie o zrealizovaní dodávky 

obdobného charakteru ako je predmet zákazky, 
a to: Dodávka prístrojov a vybavenia, rok plnenia 
8/2018, cena 612 577,36 C ; - nedostatočne 
identifikovaný odberateľ

- Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo 
dňa 07.10.2019 podpísané konateľom.

Iné Dožadované doklady predložené v ponuke

Požadované doklady Spôsob preukázania /  predloženia uchádzačom

Identifikácia uchádzača a Časti na ktorú sa ponuka predkladá 
(vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel.

Identifikácia uchádzača je súčasťou ponuky.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=290233
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=290233


Návrh ceny za celý Predmet zákazky v  súlade s bodom 5 
V ý zvy  vypracovaný v  súlade s Prílohou č. 2 V ý zv y  - Návrh 
na plnenie kritéria. Návrh na plnenie kritériá zo dňa 07.10.2019 

podpísaný konateľom, celková cena bez DPH:
715 430,00 € .

Uvedený typ ponúkaného zariadenia: Autokláv pre 
kompozitné materiály, výrobca Maroso s.r.L

Uchádzač predložil pre časť II. predmetu zákazky:

Návrh na plnenie kritéria zo dňa 07.10.2019 
podpísaný konateľom, celková cena bez DPH:
39 810,00 € .

Uvedený aj názov ponúkaného zariadenia: 
Priemyselný robot IRB, výrobca ABB Group__________

Uchádzač predložil pre I. časť predmetu zákazky:

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené 
v Prílohe č. 3 V ý zvy  - Podmienky účasti.

V iď  vyššie

Návrh zmluvy vypracovaný podľa bodu 2 Vzor zm luvy 
Prílohy č. 4 V ý zvy  - Obchodné podmienky.

Uchádzač predložil pre časť I. predmetu zákazky:

Návrh zm luvy vrátane Prílohy č. 1 zo dňa 07.10.2019 
podpísaný konateľom.

Uchádzač predložil pre časť II. predmetu zákazky:

Návrh zm luvy vrátane Prílohy č. 1 zo dňa 07.10.2019 
podpísaný konateľom._____________________________________

Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu 
záujmov vypracované podľa Prílohy č. 5 V ý zvy  -Konflikt
záujmov.

Čestné vyhlásenie zo dňa 07.10.2019 podpísané 
konateľom

Doklad nie starší ako tri (3) mesiace o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Uchádzač nepredložil výpis z obchodného registra.

Uchádzač je zapísaný v  Zozname hospodárskych 
subjektov, č. zápisu: 2017/5-PO-E4857, platnosť 
zápisu do 09.05.2020.

Uchádzač podmienku účasti spĺňa.



Finančné a ekonomické postavenie

Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, 
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti.

predmetu zákazky - autokláv:
Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 2 
000 000,- EUR bez DPH (slovom dva milióny euro).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť H. 
predmetu zákazky - kolaboratívnv robot:
Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 
240 000,- EUR bez DPH (slovom dvestoštyridsaťtisíc euro).

Čestné prehlásenie o splnení podmienok účasti zo 
dňa 03.10.2019, dokument podpísaný konateľom.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
treťou osobou - spoločnosť KV A N T spol. s r.o., 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská 
Dolina, 842 48 Bratislava, IČO : 31 398 294 (Zmluva 
o zabezpečení kapacít zo dňa 03.10.2019, podpísaná 
oprávnenými osobami). Spoločnosť K V A N T je 
zapísaná v  Zozname hospodárskych subjektov, č. 
zápisu: 2017/7-PO-A1719, platnosť zápisu do
16.07.2020.

Spoločnosť K V A N T predložila:
- prehľad o dosiahnutom celkovom obrate: 

k 30.6.2016- 61 747 533,00 €
k 30.6.2017-12 937 110,00 €  
k 30.6 .2018-10 994 547,00 €

- účtovné závierky

Účtovné závierky boli preverené na
http :// ww w .reg isteruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentitv/show/147746.

Uchádzač predložil pre Časť I. predmetu zákazky:

Uchádzač predložil pre Časť II. predmetu zákazky:

Čestné prehlásenie o splnení podmienok účasti zo 
dňa 03.10.2019, dokument podpísaný konateľom.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
treťou osobou - spoločnosť KV A N T spol. s r.o., 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská 
Dolina, 842 48 Bratislava, IČO : 31 398 294 (Zmluva 
o zabezpečení kapacít zo dňa 03.10.2019, podpísaná 
oprávnenými osobami). Spoločnosť K V A N T je 
zapísaná v  Zozname hospodárskych subjektov, č. 
zápisu: 2017/7-PO-A1719, platnosť zápisu do
16.07.2020.

Spoločnosť K V A N T predložila:
- prehľad o dosiahnutom celkovom obrate: 

k 30.6.2016 - 61 747 533,00 €
k 30.6.2017-12 937 110,00 €  
k 30.6 .2018-10 994 547,00 €

- účtovné závierky

Účtovné závierky boli preverené na 
h ttp ://w w w .registeruz.sk/cruz- 
public/domain/accountingentitv/show/147746. 
Uchádzač podmienku účasti spĺňa.

Technická alebo odborná spôsobilosť

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/147746
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/147746
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/147746
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/147746


Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia tohto prieskumu trhu s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť l. 
predmetu zákazky - autokláv:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková 
hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania bola minimálne 100 000,- EUR bez DPH 
(slovom stotisíc euro)
Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky sa považujú zariadenia vhodné do

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť H.

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková 
hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania bola minimálne 40 000,- EUR bez DPH (slovom 
štyridsaťtisíc euro).
Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky sa považujú zariadenia vhodné do

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo dňa
03.10.2019, dokument podpísaný konateľom.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
treťou osobou - spoločnosť KV A N T spol. s r.o., 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská 
Dolina, 842 48 Bratislava, IČO : 31 398 294 (Zmluva 
o zabezpečení kapacít zo dňa 03.10.2019, podpísaná 
oprávnenými osobami). Spoločnosť KV A N T je 
zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov, č.

16.07.2020. P P

Spoločnosť K V A N T predložila:
- Referenčný list o dodávke, odberateľ R&D 

Composite, s.r.o., predmet zákazky: Dodávka 
technologického zariadenia pre spracovanie 
polymérnych a kompozitných látok , termín 
dodania 27.12.2018, cena bez DPH: 268 902,00 C ;

- Referenčný list o dodávke, odberateľ R&D MOLD 
MACHINING s.r.o, predmet zákazky: Dodávka 
technologického zariadenia pre výroby 
kompozitných materiálov, termín dodania máj 
2018, cena bez DPH: 756 700,00 C .

Uchádzač predložil pre Časť II. predmetu zákazky:

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti zo dňa
03.10.2019, dokument podpísaný konateľom.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
treťou osobou - spoločnosť KV A N T spol. s r.o., 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská 
Dolina, 842 48 Bratislava, IČO : 31 398 294 (Zmluva 
o zabezpečení kapacít zo dňa 03.10.2019, podpísaná 
oprávnenými osobami). Spoločnosť KV A N T je 
zapísaná v  Zozname hospodárskych subjektov, č.

16.07.2020.

Spoločnosť K V A N T predložila:
- Referenčný list o dodávke, odberateľ R&D 

Composite, s.r.o., predmet zákazky: Dodávka 
technologického zariadenia pre spracovanie 
polymérnych a kompozitných látok , termín 
dodania 27.12.2018, cena bez DPH: 268 902,00 C ;

- Referenčný list o dodávke, odberateľ R&D MOLD 
MACHINING s.r.o, predmet zákazky: Dodávka 
technologického zariadenia pre výroby 
kompozitných materiálov, termín dodania máj 
2018, cena bez DPH: 756 700,00 C .

Uchádzač podmienku účasti spĺňa.

Uchádzač predložil pre Časť I. predmetu zákazky:



Identifikácia uchádzača a Časti na ktorú sa ponuka predkladá 
(vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel.

Identifikácia uchádzača je súčasťou ponuky, 
dokument zo dňa 03.10.2019 podpísaný konateľom.

Návrh ceny za celý Predmet zákazky v súlade s bodom 5 
V ý zvy  vypracovaný v  súlade s Prílohou č. 2 V ý zv y  - Návrh 
na plnenie kritéria.

Uchádzač predložil pre Časť 1. predmetu zákazky:

Návrh na plnenie kritériá zo dňa 03.10.2019 
podpísaný konateľom, celková cena bez DPH:
718 586,67 € .

Uvedený typ ponúkaného zariadenia: Autokláv 
s recirkuláciou vzduchu pre kompozitné materiály, 
výrobca Italmatic, Presse Stampi s.r.L

Uchádzač predložil pre Časť II. predmetu zákazky:

Návrh na plnenie kritériá zo dňa 03.10.2019 
podpísaný konateľom, celková cena bez DPH:
40 000 ,00 € .

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené 
v  Prílohe č. 3 V ý zvy  - Podmienky účasti.

V iď  vyššie

Návrh zmluvy vypracovaný podľa bodu 2 V zor zmluvy 
Prílohy č. 4 V ý zvy  - Obchodné podmienky.

Uchádzač predložil pre Časť 1. predmetu zákazky:

Návrh zm luvy vrátane Prílohy č. 1 zo dňa 04.10.2019 
podpísaný konateľom.

Uchádzač predložil pre Časť II. predmetu zákazky:

Návrh zm luvy vrátane Prílohy č. 1 zo dňa 04.10.2019 
podpísaný konateľom.

Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu 
záujmov vypracované podľa Prílohy č. 5 V ý zv y  -Konflikt 
záujmov.

Čestné vyhlásenie zo dňa 03.10.2019 podpísané 
konateľom

2.3 Vyhlašovatel’ Prieskumu trhu konštatoval, že všetci uchádzači, ktorí predložili svoje ponuky do prieskumu
trhu spĺňajú podmienky účasti, pričom uchádzači, ktorí niektoré z dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti nahradili čestným vyhlásením, budú vyzvaní na predloženie dokladov nahradených 
čestným vyhlásením ak sa použitím kritéria na hodnotenie ponúk umiestnia na prvom mieste. Vyhlašovatel’ 
zároveň konštatoval, že ponuky uchádzačov splnili všetky požiadavky na predmet zákazky.

III. Hodnotenie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk

3.1 Verejný obstarávate!’ ďalej hodnotil ponuky na základe stanoveného kritéria, ktorým bola najnižšia
ponúkaná cena bez DPH.

3.2 Tabuľka hodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria najnižšia cena v  EUR bez DPH:

Časť I.

Názov a sídlo uchádzača

MA-PE, s.r.o, Partizánska Lupča 650 032 15 Partizánska 
Lupča, IČO: 36 368 211

Kritérium/ najnižšia cena 
predmetu obstarávania/ EUR 

bez DPH
708 040 ,00 EUR



MERCI, s.r.o, Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno, Česká 
republika, IČO : 46 966 447

715 430,00 EUR
2

Complete Solutions, s.r.o., Odborárske nám. 3, 811 07 
Bratislava, IČO : 44 860 820

718 586,67 EUR
3

Časť II
Názov a sídlo uchádzača Kritérium/ najnižšia cena 

predmetu obstarávania/ EUR 
bez DPH

Poradie

MA-PE, s.r.o, Partizánska Lupča 650 032 15 Partizánska 
Lupča, IČO: 36 368 211

39 362,00 EUR 1.

ZENA-R Slovakia, s.r.o., Ulica Svornosti 42, 821 06 
Bratislava, IČO : 43 913 717

39 530,00 EUR 2.

MERCI, s.r.o, Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno, Česká 
republika, IČO : 46 966 447

39 810,00 EUR 3.

Complete Solutions, s.r.o., Odborárske nám. 3, 811 07 
Bratislava, IČO : 44 860 820

40 000 ,00 EUR 4.

3.3 S použitím stanoveného hodnotiaceho kritéria sa na prvom mieste pre Časť I. a II. umiestnil uchádzač MA-PE, 
s.r.o, Partizánska Lupča 650 032 15 Partizánska Lupča, IČO: 36 368 211.

3.4 Vyhlašovatel’ konštatoval, že uchádzač MA-PE, s.r.o, Partizánska Lupča 650 032 15 Partizánska Lupča, IČO: 
36 368 211 preukázal splnenie všetkých podmienok účasti a jeho ponuka splnila všetky požiadavky na 
predmet zákazky, neobsahovala žiadne iné formálne nedostatky.

IV. Záver

4.1 Úspešným uchádzačom v  rámci tohto prieskumu trhu sa stala spoločnosť MA-PE, s.r.o, Partizánska Lupča
650 032 15 Partizánska Lupča, IČO: 36 368 211, ktorá ponúkla najnižšiu cenu.

Za procesnú stránku

Mgr. Lucia Štrbová 

Za technickú stránku

Ing. Richard Gardian 
Konateľ


