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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
 

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky  

k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR, verzia 3.2, zverejnenej 28. októbra 2020 na webovej stránke www.opvai.sk 

 

Názov prijímateľa: MISTER & SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany 

IČO: 46026533 

Názov predmetu zákazky: Dodávka plnoautomatického vstrekovacieho lisu 

Postup obstarávania:    Zadávanie zákazky nad 100 000,- EUR bez DPH podľa aktuálne platnej 

príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné 

projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH 

SR, verzia 3.2, zverejnenej 28. októbra 2020 na webovej stránke 

www.opvai.sk 

Predpokladaná hodnota rozpočtových  

výdavkov pre obstaranie  

predmetu zákazky:    930 885,- EUR bez DPH 

Zákazka rozdelená na časti:    nie 

Druh zákazky:   zákazka na dodanie tovaru 

Lehota na predkladanie ponúk:   do 09.12.2020, 15:00 hod. 

Identifikácia prijímateľa NFP:   MISTER & SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   Najnižšia cena v EUR bez DPH za kompletné plnenie predmetu zákazky 

Kód výzvy:   OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 

Názov projektu a kód ITMS2014+:   Nová prevádzkareň na výrobu plastových výliskov pre automobilový 

priemysel, NFP313010X210 

Spôsob vykonania prieskumu trhu:   Na základe zaslania výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym 

záujemcom, zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovej 

stránke zadávateľa, zverejnením odkazu na zverejnenú výzvu na 

predkladanie ponúk na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk 

(zákazky mimo zákona o VO nad 100 000,- EUR bez DPH) a následného 

predloženia ponúk uchádzačov 

 
I. Základné informácie o vyhodnotení ponúk  

Dátum a čas zasadania komisie: 15.01.2021 o 10:00 hod.  

Miesto zasadania komisie: MISTER & SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany. 

Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je  uložená v dokumentácii 

predmetného zadávania zákazky. 

 

II. Zoznam oslovených identifikovaných potenciálnych záujemcov a zverejnenie výzvy na predkladanie 

ponúk 

 

p. č. 

 

Názov a adresa sídla 

potenciálneho záujemcu 

Dátum a spôsob oslovenia  

potenciálnych záujemcov 

Oprávnenie dodávať 

predmet zákazky (áno/nie) 

1. 
ENGEL CZ, s.r.o. 
Baarova 309/18 

14000 Praha 4, ČR 

04.11.2020 – poštou 
(doporučene) 

áno 

http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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2. 
SENZOR BOHEMIA s.r.o. 

Dusíkova 3c 
638 00 Brno, ČR 

04.11.2020 – poštou 
(doporučene) 

áno 

3. 
MASTEX, spol. s r.o. 

Fibichova 16 
821 05 Bratislava 

04.11.2020 – poštou 
(doporučene) 

áno 

4. 
KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. 

Ulica priemyselná 6 
038 52 Sučany 

04.11.2020 – poštou 
(doporučene) 

áno 

5. 
TG-Toman Group spol. s r.o. 

A. Gwerkovej 28 
851 04 Bratislava 

04.11.2020 – poštou 
(doporučene) 

áno 

6. 

Enprotech a.s. 
Magnezitárska 11 

040 13 Košice - mestská časť Sídlisko 
Ťahanovce 

04.11.2020 – poštou 
(doporučene) 

áno 

 
Vyššie uvedeným potenciálnym záujemcom bola poštou (doporučene) dňa 04.11.2020 zaslaná výzva  

na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Dodávka plnoautomatického vstrekovacieho lisu“, t.j. ide 

o rovnaký deň ako bola predmetná výzva na predkladanie ponúk zverejnená na webovom sídla zadávateľa 

a tiež rovnaký deň, ako bola zaslaná informácia na osobitný e-mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk so 

žiadosťou o zverejnenie odkazu na zverejnenú predmetnú výzvu na predkladanie ponúk na webovej stránke 

www.partnerskadohoda.gov.sk. Zadávateľ týchto potenciálnych dodávateľov identifikoval na základe jeho 

odborných znalostí trhu v danom segmente (každý oslovený potenciálny záujemca je v danom čase zadávania 

predmetnej zákazky, oprávnený dodávať resp. realizovať predmet zákazky), skúmal pred zaslaním výzvy na 

predkladanie ponúk tú skutočnosť, či nie je žiadny z oslovených potenciálnych záujemcov vedený 

v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, taktiež 

zadávateľ skúmal aktuálny verejne dostupný výpis z obchodného registra vedený na webovom portáli 

www.orsk.sk resp. or.justice.cz a  oprávnenosť dodávať predmet zákazky každého osloveného potenciálneho 

záujemcu.  

 

Link na zverejnený odkaz na výzvu na predkladanie ponúk na webovej stránke 

www.partnerskadohoda.gov.sk:  https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/11156.pdf 

 

Link na zverejnenú výzvu na predkladanie ponúk na webovej stránke zadávateľa: 

https://www.mistersommer.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk 

 

 

III. Zoznam uchádzačov, ktorý predložili ponuku 

Uč. Názov a sídlo uchádzača 
Dátum, čas a spôsob  

predloženia ponuky 

U1 
ENGEL CZ, s.r.o. 
Baarova 309/18 

14000 Praha 4, ČR 

07.12.2020 o 14.03 hod, poštou 

U2 
KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

Vinárska 1006/7  
951 41 Lužianky 

08.12.2020 o 14.22 hod, osobne 

U3 
Enprotech a.s. 

Kukučínova 86/9 
040 01 Košice - mestská časť Juh 

09.12.2020 o 11:09 hod, osobne 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.orsk.sk/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/11156.pdf
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IV. Priebeh otvárania ponúk zo dňa 15.12.2020 
Komisia otvárala ponuky dňa 15.12.2020 o 10.00 hod na adrese zadávateľa. 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 09.12.2020 o 15.00 hod. 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 3. 

 
Návrh na plnenie kritéria určeného zadávateľom na hodnotenie ponúk (Celková cena za plnenie 
predmetu zákazky v EUR bez DPH): 

 
 

Uč. 

 

 

Názov a sídlo uchádzača 
Celková cena za kompletné plnenie  

predmetu zákazky v EUR bez DPH 

U1 
ENGEL CZ, s.r.o. 
Baarova 309/18 

14000 Praha 4, ČR 

925 000,- 

U2 
KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

Vinárska 1006/7  
951 41 Lužianky 

990 925,- 

U3 
Enprotech a.s. 

Kukučínova 86/9 
040 01 Košice - mestská časť Juh 

929 900,- 

 
 

Komisia otvárala ponuky na mieste a v čase uvedenom v Rozhodnutí o zriadení komisie na vyhodnotenie 

ponúk, ktoré boli tiež uvedené v menovacom dekréte člena komisie na vyhodnotenie ponúk. Po oboznámení 

sa členov komisie s uchádzačmi, ktorí predložili ponuku v predmetnom zadávaní zákazky, členovia komisie 

podpísali čestné vyhlásenia, ktoré sú súčasťou predmetného zadávania zákazky. Komisia sa zaoberala aj na 

tomto zasadnutí problematikou konfliktu záujmov a všetci členovia komisie prehlasujú, že  neidentifikovali 

žiadny konflikt záujmov. Následne komisia stanovila termín vyhodnocovania splnenia dokumentov a 

dokladov požadovaných vo výzve na predkladanie ponúk na 15.01.2021 o 09.00 hod na adrese: MISTER & 

SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany. 

 

V. Priebeh hodnotenia dokumentov a dokladov požadovaných zadávateľom podľa výzvy na predkladanie 

ponúk zo dňa 15.01.2021 

Vo výzve na predkladanie ponúk v bode 18. Obsah ponuky, stanovil zadávateľ požiadavku na predloženie 
nižšie uvedených dokladov resp. dokumentov: 

 
 

p. č. 
 

 
Názov požadovaného dokumentu resp. dokladu 

1. Vyplnená špecifikácia predmetu zákazky 

2. Nacenená kalkulácia ceny 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a o neprítomnosti 
konfliktu záujmov 

4. Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet zákazky 

5. Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch 

6. Doklad o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať predmet zákazky (výpis OR, ŽR a pod.) 

7. Sprievodný list ponuky, obsahujúci zoznam všetkých predložených dokumentov, podpísaný osobou resp. 
osobami, ktorá je resp. sú oprávnená/é konať za uchádzača 
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Komisia posudzovala, či uchádzači, ktorí predložili svoju ponuky v rámci predmetného zadávania zákazky, 
predložili vyššie uvedené požadované dokumenty resp. doklady a či tieto doklady obsahovali všetky 
požadované náležitosti resp. či ponúknutá technológia spĺňa požadovanú technickú špecifikáciu. 

 
Predloženie požadovaného dokumentu resp. dokladu 

Vysvetlivky: 
Pre každý požadovaný dokument resp. doklad sa uvedie pri každom uchádzačovi 
konkrétne písmeno a to nasledovne: 
A – ak uchádzač predložil požadovaný dokument resp. doklad, ktorý spĺňa všetky 
požadované náležitosti. 
N – ak uchádzač predložil požadovaný dokument resp. doklad, ktorý však nespĺňa všetky 
požadované náležitosti alebo požadovaný dokument resp. doklad nepredložil vôbec.  

 
A - N  

 

Počet uchádzačov, u ktorých komisia vyhodnocovala predloženie požadovaných dokumentov a dokladov sú 
traja, ktorí sú v nižšie uvedenej tabuľke označení ako U1 (ENGEL CZ, s.r.o.), U2 (KUBOUŠEK SK, s.r.o.) a U3 
(Enprotech a.s.). 
 

 
p. č. 
 

Názov požadovaného dokumentu resp. dokladu U1 U2 U3 

1. Vyplnená špecifikácia predmetu zákazky  A A A 

2. Nacenená kalkulácia ceny  A A A 

3. 
Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní a o neprítomnosti konfliktu záujmov  

A A A 

4. 
Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami  
a s požiadavkami na predmet zákazky   

A A A 

5. Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch  A A A 

6. 
Doklad o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať predmet 
zákazky (výpis OR, ŽR a pod.) 

A A A 

7. 
Sprievodný list ponuky, obsahujúci zoznam všetkých 
predložených dokumentov, podpísaný osobou resp. osobami, 
ktorá je resp. sú oprávnená/é konať za uchádzača 

A A A 

 
 

Komisia dňa 15.01.2021 skonštatovala, že: 

 

1. Uchádzač U1 - ENGEL CZ, s.r.o., Baarova 309/18, 14000 Praha 4, ČR, predložil všetky požadované 

dokumenty resp. doklady (vyššie uvedené pod číslami 1 až 7), ktoré požadoval zadávateľ vo výzve na 

predkladanie ponúk a tieto predložené doklady obsahovali všetky požadované náležitosti, taktiež 

špecifikácia ponúknutých zariadení bola v súlade s požiadavkami zadávateľa.   

 

2. Uchádzač U2 - KUBOUŠEK SK, s.r.o., Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky, predložil všetky požadované 

dokumenty resp. doklady (vyššie uvedené pod číslami 1 až 7), ktoré požadoval zadávateľ vo výzve na 

predkladanie ponúk a tieto predložené doklady obsahovali všetky požadované náležitosti, taktiež 

špecifikácia ponúknutých zariadení bola v súlade s požiadavkami zadávateľa.   

 

3. Uchádzač U3 - Enprotech a.s., Kukučínova 86/9, 040 01 Košice - mestská časť Juh, predložil všetky 

požadované dokumenty resp. doklady (vyššie uvedené pod číslami 1 až 7), ktoré požadoval zadávateľ vo 

výzve na predkladanie ponúk a tieto predložené doklady obsahovali všetky požadované náležitosti, 

taktiež špecifikácia ponúknutých zariadení bola v súlade s požiadavkami zadávateľa.   
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 U1 U2 U3 

Rozhodnutie komisie ohľadne vyhodnotenia dokumentov 
a dokladov požadovaných zadávateľom a dokumentu 
špecifikácia predmetu zákazky z hľadiska splnenia 
požiadaviek na technické parametre predmetu zákazky 

splnené splnené splnené 

 
Komisia hodnotila – posudzovala splnenie dokumentov a dokladov požadovaných zadávateľom  vo výzve na 

predkladanie ponúk a konštatuje, že všetci uchádzači U1, U2 a U3 predložili všetky požadované dokumenty 

a doklady, ktoré boli platné a obsahovali všetky náležitosti podľa požiadaviek zadávateľa na základe čoho 

komisia skonštatovala, že uchádzači U1, U2 a U3 splnili všetky požiadavky zadávateľa ohľadne predloženia 

požadovaných dokumentov a dokladov.  

 

Komisia sa zaoberala aj na tomto zasadnutí problematikou konfliktu záujmov a všetci členovia komisie 

prehlasujú a svojím podpisom v zápisnici potvrdzujú tú skutočnosť, že  neidentifikovali žiadny konflikt 

záujmov.  Následne komisia stanovila termín vyhodnotenia ponúk na 15.01.2021 o 10.00 hod na adrese: 

MISTER & SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany. 

 

 
VI. Vyhodnotenie ponúk dňa 15.01.2021 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností zo zasadania komisie dňa 15.12.2020 (otváranie ponúk) a dňa 

15.01.2021 (hodnotenie dokumentov a dokladov požadovaných zadávateľom vo výzve na predkladanie 

ponúk), komisia dňa 15.01.2021 vyhodnotila ponuky uchádzačov nasledovne: 

 
Vyhodnotenie uchádzačov vrátane zdôvodnenia prijatia ponuky (úspešný uchádzač) resp. neprijatia 

ponuky (neúspešní uchádzači): 

 

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodu úspešnosti ponuky: 

 

1. ENGEL CZ, s.r.o., Baarova 309/18, 14000 Praha 4, ČR - Uchádzač ENGEL CZ, s.r.o. predložil všetky 

dokumenty a doklady požadované zadávateľom vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré boli platné 

a spĺňali všetky požadované náležitosti a v rámci návrhu na plnenie jediného kritéria na vyhodnotenie 

ponúk – celková cena za plnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH predložil uchádzač ENGEL CZ, s.r.o. 

najnižšiu cenu: 925 000,- v EUR bez DPH (t.j. 1 110 000,- EUR vrátane DPH), na základe čoho sa stal 

uchádzač ENGEL CZ, s.r.o. úspešným uchádzačom. 

 

Identifikácia neúspešných uchádzačov s uvedením dôvodu neúspešnosti ponuky:  

 

2. Enprotech a.s., Kukučínova 86/9, 040 01 Košice - mestská časť Juh s návrhom na plnenie kritéria: 

929 900,- EUR bez DPH (t.j. 1 115 880,- EUR vrátane DPH) – neúspešný uchádzač. Uchádzač Enprotech 

a.s. predložil všetky dokumenty a doklady požadované zadávateľom vo výzve na predkladanie ponúk, 

ktoré boli platné a spĺňali všetky požadované náležitosti, ale v rámci návrhu na plnenie jediného kritéria 

na vyhodnotenie ponúk – celková cena za plnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH predložil uchádzač 

Enprotech a.s. menej výhodný návrh pre zadávateľa, ako predložil úspešný uchádzač (ENGEL CZ, s.r.o.). 
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3. KUBOUŠEK SK, s.r.o., Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky s návrhom na plnenie kritéria: 990 925,- EUR 

bez DPH (t.j. 1 189 110,- EUR vrátane DPH) – neúspešný uchádzač. Uchádzač KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

predložil všetky dokumenty a doklady požadované zadávateľom vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré 

boli platné a spĺňali všetky požadované náležitosti, ale v rámci návrhu na plnenie jediného kritéria na 

vyhodnotenie ponúk – celková cena za plnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH predložil uchádzač 

KUBOUŠEK SK, s.r.o. menej výhodný návrh pre zadávateľa, ako predložil úspešný uchádzač (ENGEL CZ, 

s.r.o.). 

 

Poradie 

uchádzačov 
Názov a sídlo uchádzača 

Návrh na plnenie 

stanoveného kritéria - 

Celková cena za plnenie  

predmetu zákazky 

v EUR bez DPH 

Subdodávka 

(áno/nie)/podiel 

subdodávky 

Úspešný/neúspešný 

uchádzač 

1. miesto 
ENGEL CZ, s.r.o. 
Baarova 309/18 

14000 Praha 4, ČR 

925 000,- nie/- úspešný uchádzač 

2. miesto 
Enprotech a.s. 

Kukučínova 86/9 
040 01 Košice - mestská časť Juh 

929 900,- nie/- neúspešný uchádzač 

3. miesto 
KUBOUŠEK SK, s.r.o. 

Vinárska 1006/7  
951 41 Lužianky 

990 925,- nie/- neúspešný uchádzač 

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk navrhuje ďalší procesný postup predmetného zadávania zákazky nasledovne: 
 

Zadávateľ zašle poštou (doporučene) úspešnému uchádzačovi oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, 

v ktorom mu oznámi, že kúpna zmluva bude s ním uzavretá len vtedy, ak bude úspešná administratívna kontrola 

predmetného zadávania zákazky (po úspešnej druhej ex ante kontrole pred podpisom zmluvy). Neúspešným 

uchádzačom zadávateľ oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. Následne po úspešnej 

administratívnej kontrole bude úspešný uchádzač vyzvaný (poštou, doporučene) na riadnu súčinnosť potrebnú 

na uzavretie kúpnej zmluvy (úspešný uchádzač bude povinný doručiť podpísanú kúpnu zmluvu podľa inštrukcií 

uvedených vo výzve na riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 10-tich pracovných dní od 

doručenia tejto výzvy úspešnému uchádzačovi). Zadávateľ zverejní na svojom webovom sídle túto zápisnicu 

z vyhodnotenia ponúk do 5 pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk. Komisia sa zaoberala aj na tomto 

zasadnutí problematikou konfliktu záujmov a všetci členovia komisie prehlasujú a svojím podpisom v zápisnici 

potvrdzujú tú skutočnosť, že neidentifikovali počas celého doterajšieho procesu v predmetnom zadávaní 

zákazky žiadny konflikt záujmov.    

 
VII. Výhrady členov komisie  

Bez výhrad. 
 

Topoľčany, 15.01.2021 

 

      Vladimír Sommer - predseda komisie 

 

      Jaroslav Venuta - člen komisie 

 

      Dávid Danczi - člen komisie 


