
1. 

2. 

3. 

P.č. Množstvo

1. 1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): 

Kód a Názov CPV: 

Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a 

kladiek

Záznam z prieskumu trhu

Názov zákazky:

„Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek“

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

Zadávateľ je osoba, ktorej poskytne poskytovateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru,

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

Obchodný názov: RENOST, s.r.o.

IČ DPH:  SK2020124414

Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek, 

kód projektu: NFP313010X570

Zákazka nespadajúca pod zákon o verejnom obstarávaní.

Zákazka vyhlásená osobou, ktorej poskytovateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov 

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

 v súvislosti s projektom: 

Predmetom zákazky je obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a

kladiek. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.

42000000-6 - Priemyselné mechanizmy

Webová stránka: www.renost.sk

Mobil: 0905 924 959

e-mailový kontakt: konstrukcia@renost.sk

Zastúpený:  Ing. Vincent Šanoba

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Výskum a inovácie; 

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií;

 Špecifický cieľ: 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách;

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom vyhodnotenia je dodávka:

Vymedzenie predmetu zákazky / logický celok

Sídlo:
Sv. Anny 126/30

034 01  Ružomberok

IČO: 36380784

DIČ:  2020124414
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Druh zákazky:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Lehota dodania predmetu zákazky:

4. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

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

5. 

Zadávateľ zákazky zverejnil Výzvu na predloženie cenovej ponuky na stránke:

https://www.kolieska.com/obstaravanie.html

Zadávateľ zákazky zverejnil všetky súťažné podklady na stránke: 

https://www.kolieska.com/obstaravanie.html

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

Dodanie tovarov

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

12 mesiacov

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Zadávateľom zákazky

Dodávateľovi. Zadávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku ak nebude zo strany orgánu

poskytujúceho nenávratný finančný príspevok schválené verejné obstarávanie pre obstaranie predmetu kúpy

podľa tejto Zmluvy bez výhrad a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

ul. Sv.Anny 126/30, 034 01 Ružomberok

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

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

Zadávateľ zákazky zaslal informáciu o zverenení výzvy na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk . 

Táto informácia bola následne zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Procesný postup zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.
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P.č.

Dátum 

odoslania 

písomnej 

výzvy

Oprávnenie 

podnikať v 

súvislosti s 

predmetom 

zákazky

Spôsob overenia 

daného 

oprávnenia

Zákaz účasti 

vo verejnom 

obstarávaní;

Spôsob overenia 

1

31.8.2021 áno www. orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk; 

overené na 

2

31.8.2021 áno www. orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk; 

overené na 

3

31.8.2021 áno www. orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk; 

overené na 

4

31.8.2021 áno www. orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk; 

overené na 

6.  Dátum vyhodnotenia ponúk:

15.10.2021

7. 

P.č.

Spôsob 

predloženia 

cenovej 

ponuky

Návrh na plnenie 

kritérií 

v EUR bez DPH*

1

pošta 628 000,00

2

pošta 599 400,00

3

pošta a kuriér 562 000,00

MASTR s.r.o.

Malženická 3

Trnava 917 01

IČO: 34 131 264

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

ACP AuComp, s.r.o.

 Kyjevská 4

Bratislava 831 02

IČO: 35 829 583

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

Názo, sídlo a IČO

potenciálneho dodávateľa
Spôsob oslovenia

AUTOMATICA s. r. o.

 Vrbická 1883/36

Liptovský Mikuláš 031 01

IČO: 44 523 556

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych dodávateľov: 

Zadávateľ vykonal prieskum trhu dodávateľov. Vyššie uvedení oslovení potenciálni dodávatelia boli oslovení,

nakoľko sa zaoberajú realizáciou dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Pôvodný termín predkladania ponúk bol 23.9.2021 do 10:00. Opravu súťažných podkladov sme vykonali dňa

23.9.2021 a zároveň sme predĺžili lehotu na predkladanie ponúk do 13.10.2021 do 10:00. Všetkým známym

uchádzačom sme oznámili túto skutočnosť. 

Zadávateľom boli oslovení nasledovní potenciálni dodávatelia:

KLIMASOFT, s.r.o.

Vajanského 58

Piešťany 921 01

IČO: 36 218 944

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

Informácia o tom, ktorí uchádzači predložili cenovú ponuku:

Nasledovní potenciálni dodávatelia predložili svoju ponuku:

Všetci uchádzači predložili ponuku už v do prvého termínu predkladania ponúk do 23.9.2021 a následne

poslali aj nové obálky s doplnenými a opravenými súťažnými podkladmi, teda predložili ponuky v stanovenej

lehote na predkladanie ponúk a stanoveným spôsobom.

Názo, sídlo a IČO

potenciálneho dodávateľa

Dátum a čas

predloženia 

cenovej ponuky

MASTR s.r.o.

Malženická 3

Trnava 917 01

IČO: 34 131 264

08.10.2021, 12:15

ACP AuComp, s.r.o.

 Kyjevská 4

Bratislava 831 02

IČO: 35 829 583

04.10.2021, 12:00

KLIMASOFT, s.r.o.

Vajanského 58

Piešťany 921 01

IČO: 36 218 944

28.09.2021, 10:50

Poznámka

Uchádzač predložil ponuku v 

stanovej lehote a stanoveným 

spôsobom.

Uchádzač predložil ponuku v 

stanovej lehote a stanoveným 

spôsobom.

Uchádzač predložil ponuku v 

stanovej lehote a stanoveným 

spôsobom.
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8.

Umiestnenie / 

Poradie

3

2

1

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

9.

P.č.

1

10.

P.č.

1

spĺňa, uchádzač predložil kópiu 

Výpisu z OR zo dňa 26.7.2021 a 

taktiež predložil Náhlad 

záznamu zo zoznamu 

hospodárskych subjektov 

vedených UVO, kde je jeho 

zápis platný do 31.8.2022

Neuložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní

Vyhodnotenie cenový ponúk - podmienka účasti:

IČO uchádzačaNázo a sídlo uchádzača

Oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, 

ktorá zodpovedá predmetu 

zákazky

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

zodpovedá predmetu zákazky.

KLIMASOFT, s.r.o.

Vajanského 58

Piešťany 921 01

36 218 944 spĺňa

Vyhodnotenie cenový ponúk - požiadavky na predmet zákazky:

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača
Požiadavky na predmet 

zákazky

Predložený doklad, ktorý 

preukazuje splnenie 

požiadavky na predmet 

zákazky

Požadované technické požiadavky sú prílohou Návrhu zmluvy - Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a údaje

deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky.

KLIMASOFT, s.r.o.

Vajanského 58

Piešťany 921 01

36 218 944 spĺňa vyplnená a štatutárom 

podpísaná príloha zmluvy: 

Kúpna zmluva – Príloha č. 1

Tabuľka s vyhodnotením cenových ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk na určenie poradia:

Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku
Komplexná cena za celý 

predmet zákazky 

v EUR bez DPH*

MASTR s.r.o.

Malženická 3

Trnava 917 01

IČO: 34 131 264

628 000,00

ACP AuComp, s.r.o.

 Kyjevská 4

Bratislava 831 02

IČO: 35 829 583

599 400,00

KLIMASOFT, s.r.o.

Vajanského 58

Piešťany 921 01

IČO: 36 218 944

562 000,00
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11.

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:

V predloženej ponuke Obstarávateľ identifikoval, že pri časti"laserové zariadenie", položka "Opakovateľnosť

pulzov " bola požiadavka 1 až 200 kHz. Uchádzač uviedlo hodnotu "200". Uchádzačom ponúknuté zariadenie

sme si overili na weobvej stránke výrobcu, kotrého uviedol ako názov výrobcu a tapové označenie:

https://www.sfcnclaser.com/fiber-laser-cleaning-machine.html, kde je jednoznačne napísané, že laserová

frekvencia je 1 až 2 000 kHz, čiže uchádzač splnil požiadavku na daný parameter. Ďalej sme identifikovali

absenciu splnenia požiadavky na položky "Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia" a to konkrétne

"Doprava na miesto realizácia a Montáž zariadenia a uvedenia do prevádzky". Položky neboli vyplnené, avšak

v prílohe č.2 Kúpnej zmluvy sú tieto položky už nacenené, to zanamená, že sme vyhodnotili dané položky ako

splnené. Obstarávateľ z dôvodu, že si vedel predmetné nejasnosti sám overiť, nepovažoval za nutné vyzvať

uchádzača na vysvetlenie ponuky a jeho ponuku akceptoval a prijal.

Obstaranie pokročilej robotizácie a 

technológie pri výrobe 

ťažkotonážnych kolies a kladiek

pokročilá robotizácia a technológia pri výrobe 

ťažkotonážnych kolies a kladiek pozostávajúca 

z : 6 osí robot s funkciou 3D bin picking - 

FANUC M710iC/45M, 3DAS; Dávkovací stroj s 

otočným stolom - Olymp Invsetment DS-130-1; 

Temperačná pec - Bortek. Ltd. CHO- 

10.14.17/2.N1; Laserové zariadenie - Sengfeng 

Technology Co. Ltd., SF300CP

Zadávateľ 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.

KLIMASOFT, s.r.o.

Vajanského 58

Piešťany 921 01

IČO: 36 218 944

Predmet zákazky / logický celok Názov z víťaznej cenovej ponuky

Zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky:

Úspešný uchádzač predložil ponuku v stanovej lehote, stanoveným spôsobom, preukázal oprávnenie dodávať

tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a

splnil požiadavky na predmet zákazky a predložil ponuku s najnižšiou komplexnou cenou za celý predmet

zákazky.

Cena bez DPH*

562 000,00

562 000,00
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S vybratým uchádzačom bude uzavretá písomná forma zmluvy:

14.

15.

15.10.2021

16.

15.10.2021

Administratívne spracoval:

Ing. Zuzana Pálovicsová 

(osoba splnomocnená 

na proces zadávania zákazky)

Miesto a dátum vyhotovenia záznamu z prieskumu trhu:

Schválil:

Ing. Vincent Šanoba

(štatutárny zástupca zadávateľa zákazky)

Komárno, dňa 15.10.2021

Kúpna zmluva
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