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Záznam z vyhodnotenia ponúk 

1. Názov prijímateľa:    Krošlák s.r.o. 

2. Názov zákazky:                           Inteligentné inovácie v spoločnosti Krošlák, s.r.o.  

3. Predmet zákazky:   Digitálna porezová linka s príslušenstvom 

Časť I. predmetu zákazky: Digitálna rezačka s príslušenstvom, vrátane modulov, nástrojov  
a softvéru (ďalej len „Časť I. predmetu zákazky“) 

Časť II. predmetu zákazky: Hardvérové vybavenie (PC, server, dátové úložisko, tlačiareň štítkov  
a snímač čiarových kódov vrátane softvérovej podpory)   (ďalej len „Časť II. predmetu zákazky“) 

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): Tovar 

5. Kód CPV:    
Časť I. predmetu zákazky:  42600000-2 Obrábacie stroje  
      42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 

                     48150000-4 Softvérový balík na riadenie priemyselných 
                odvetví 

       48921000-0 Systémy automatizácie 
       51500000-7 Inštalácia strojov a zariadení 
       60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Časť II. predmetu zákazky:   30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 
       30213000-5 Osobné počítače 
       48820000-2 Servery 
       32580000-2 Dátové zariadenia 
       30232100-5 Tlačiarne a zapisovače 
       35125100-7 Snímače 
       48620000-0 Operačné systémy 
       48700000-5 Obslužné programy softvérových balíkov 
       51500000-7 Inštalácia strojov a zariadení 

       60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: nie je potrebné určovať predpokladanú hodnotu zákazky 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+: Inteligentné inovácie v spoločnosti Krošlák, s.r.o., kód nie je 
      k dispozícii 

8. Operačný program:   Integrovaná infraštruktúra 

9. Dátum zaslanie informácie o  
 zverejnení výzvy na predkladanie  
 ponúka na mailový kontakt  
 zakazkycko@vlada.gov.sk:  06.11.2020 o 15:34 hod. 

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu:  na základe výzvy na predkladanie ponúk 
- oslovením dodávateľov a následným predložením cenových ponúk 
- zverejnenie na stránke prijímateľa/zadávateľa zákazky https://kroslak.sk/grant/ 
- zaslanie informácie na CKO a následné zverejnenie na webovom sídle  

www.partnerskadohoda.gov.sk 

https://kroslak.sk/grant/
file:///C:/Users/user/CloudStation/Noví%20zamestnanci/Marko%20Stanko/Krošlák/prílohy%20k%20príručke/verzia%203.2/www.partnerskadohoda.gov.sk


zákazka zadávaná osobou, ktorej poskytne SO 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP  
(ďalej len „prijímateľ“)   

Krošlák, s.r.o.; Nitrianska Blatnica 5; 956 05 Nitrianska Blatnica 
 

2 

11. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk:   
Časť I. predmetu zákazky:  CENA celkom za Položky č. 1, č. 2 a č. 3 v EUR bez DPH 
Časť II. predmetu zákazky:  CENA celkom za Položky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 v EUR  
     bez DPH 

12. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný: 
a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Časť I. predmetu zákazky:  

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie dodávať 
predmet zákazky 

(áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

SPANDEX, s.r.o. 06.11.2020 e-mail áno áno 

JM Selekt s.r.o. 06.11.2020 e-mail áno áno 

NEOTEC, spol. s.r.o. 06.11.2020 e-mail áno áno 

Časť II. predmetu zákazky:  

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie dodávať 
predmet zákazky 

(áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

CellQoS, a.s. 06.11.2020 e-mail áno áno 

CDP, spol. s r.o. 06.11.2020 e-mail áno áno 

ARTINIT s. r. o. 06.11.2020 e-mail áno áno 

b) zoznam predložených ponúk: 
Časť I. predmetu zákazky:  

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria 

Vyhodnotenie 
splnenia podmienok 

Poznámka 

JM Selekt s.r.o. 
Teplická 12 
922 03 Piešťany 
Slovenská republika 
IČO: 48017621 

11.11.2020 
o 10:16 hod./ 

20.11.2020 
o 09:00 hod. 

300 410,00 
v EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí byť 
oprávnený dodávať 
tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Zadávateľ overil 
v dostupných 

registroch 
www.orsr.sk  

splnil 

Podmienky na 
predmet zákazky 

splnil 

NEOTEC, spol. s.r.o. 
Jinonická 804/80 
158 00 Praha 5 
Česká republika 
IČO: 14893703 

13.11.2020 
o 10:59 hod./ 

20.11.2020 
o 09:00 hod. 

293 480,00 
V EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí byť 
oprávnený dodávať 
tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Zadávateľ overil 
v dostupných 

registroch 
https://or.justice.cz/ia

s/ui/rejstrik 
Uchádzač predložil  
„Výpis z ochodního 

rejstříku“ a „Výpis ze 
seznamu 

kvalifikovaných 
dodavatelů“ 

splnil 

http://www.orsr.sk/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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Podmienky na 
predmet zákazky 

splnil 

SPANDEX, s.r.o. 
Zátišie 10/A 
831 03 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 17330386 

18.11.2020 
o 14:22 hod./ 

20.11.2020  

o 09:00 hod. 

301 030,00 
v EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí byť 
oprávnený dodávať 
tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Zadávateľ overil 
v dostupných 

registroch 
www.orsr.sk  

splnil 

Podmienky na 
predmet zákazky 

splnil 

Časť II. predmetu zákazky:  

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria 

Vyhodnotenie splnenia 
podmienok 

Poznámka 

CellQoS, a.s  
Koniarekova 19 
917 21 Trnava  
Slovenská republika 
IČO: 36817864 

19.11.2020 
o 20:58 hod./ 

20.11.2020 
o 09:00 hod. 

14 082,00 
v EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí byť 
oprávnený dodávať 
tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Zadávateľ overil 
v dostupných 

registroch 
www.orsr.sk  

splnil 

Podmienky na predmet 
zákazky 

splnil 

CDP, spol. s.r.o. 
Trnavská cesta 74/A  
821 02 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 31340563 

18.11.2020 
o 21:15 hod./ 

20.11.2020 
o 09:00 hod. 

14 360,00 
V EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí byť 
oprávnený dodávať 
tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Zadávateľ overil 
v dostupných 

registroch 
www.orsr.sk  

splnil 

Podmienky na predmet 
zákazky 

splnil 

ARTINIT s.r.o.  
Mlynské Nivy 48 
821 09 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 46946853 

16.11.2020 
o 18:18 hod./ 

20.11.2020  

o 09:00 hod. 

13 874,00 
v EUR bez 

DPH 

Uchádzač musí byť 
oprávnený dodávať 
tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Zadávateľ overil 
v dostupných 

registroch 
www.orsr.sk  

Uchádzač predložil  
„Výpis 

z obchodného 
registra“ 

splnil 

Podmienky na predmet 
zákazky 

splnil 

Vyjadrenie komisie k Časti I. predmetu zákazky: 
Uchádzači JM Selekt s.r.o., NEOTEC, spol. s.r.o. a SPANDEX, s.r.o. predložili ponuky, ktoré spĺňajú 
požiadavky na Časť I. predmetu zákazky. 

Po prekontrolovaní doručených ponúk komisia stanovila poradie uchádzačov na základe kritéria na 
hodnotenie ponúk. 

http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
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Obchodné meno / názov 
uchádzača, sídlo / miesto 

podnikania uchádzača 

Poradie 
uchádzačov 

Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk 
predložené uchádzačom 

/ CENA celkom za Položky č. 1, č. 2 
a č. 3 v EUR bez DPH/ 

Podiel 
subdodávky 

JM Selekt s.r.o. 
Teplická 12 
922 03 Piešťany 
Slovenská republika 

2 300 410,00  0 % 

NEOTEC, spol. s.r.o. 
Jinonická 804/80 
158 00 Praha 5 
Česká republika 

1 293 480,00 0 % 

SPANDEX, s.r.o. 
Zátišie 10/A 
831 03 Bratislava 
Slovenská republika 

3 301 030,00 0 % 

 

V predmetnej časti bola úspešná spoločnosť NEOTEC, spol. s.r.o., ktorá z hľadiska kritérií na 
vyhodnotenie ponúk ponúkla najnižšiu CENU celkom za Položky č. 1, č. 2 a č. 3 v EUR bez DPH. 

Spoločnosť na preukázanie podmienky účasti predložila doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky /viď. Cenová ponuka spoločnosti/, čo potvrdzuje aj overenie 
v registri https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. 

Zápis do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Zápis do RPVS“) komisia overila v 
príslušnom v registri vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/20803. 

Komisia odporúča s úspešným uchádzačom uzavrieť Kúpnu zmluvu. 

Vyjadrenie komisie k Časti II. predmetu zákazky: 
Uchádzači CellQoS, a.s., CDP, spol. s.r.o. a ARTINIT s.r.o. predložili ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky 
na Časť II. predmetu zákazky. 

Po prekontrolovaní doručených ponúk komisia stanovila poradie uchádzačov na základe kritéria na 
hodnotenie ponúk. 

Obchodné meno / 
názov uchádzača, sídlo / 

miesto podnikania 
uchádzača 

Poradie 
uchádzačov 

Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk 
predložené uchádzačom 

/ CENA celkom za Položky č. 1, č. 2, 
č. 3, č. 4 a č. 5 v EUR bez DPH/ 

Podiel 
subdodávky 

CellQoS, a.s  
Koniarekova 19 
917 21 Trnava  
Slovenská republika 

2 14 082,00 0 % 

CDP, spol. s.r.o. 
Trnavská cesta 74/A  
821 02 Bratislava 
Slovenská republika 

3 14 360,00 0 % 

ARTINIT s.r.o.  
Mlynské Nivy 48 
821 09 Bratislava 
Slovenská republika 

1 13 874,00 0 % 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/20803
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V Časti II. predmetu zákazky bola úspešná spoločnosť ARTINIT s.r.o., ktorá z hľadiska kritérií na 
vyhodnotenie ponúk ponúkla najnižšiu CENU celkom za Položky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 v EUR bez 
DPH. 

Spoločnosť na preukázanie podmienky účasti predložila doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky /viď. Cenová ponuka spoločnosti/, čo potvrdzuje aj overenie 
v registri www.orsr.sk. 

Zápis do RPVS komisia neoverovala, nakoľko hodnota predmetnej časti zákazky nezodpovedá 
povinnosti úspešného uchádzača byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. 

Komisia odporúča s úspešným uchádzačom spoločnosťou ARTINIT s.r.o. uzavrieť Kúpnu zmluvu. 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. Konflikt záujmov zistený nebol. 

13. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  
Časť I. predmetu zákazky:   žiadny 

Časť II. predmetu zákazky:   žiadny 

14. Identifikácia úspešného uchádzača:     
Časť I. predmetu zákazky:   NEOTEC, spol. s.r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, 

      Česká republika 

       Časť II. predmetu zákazky:   ARTINIT s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, 
      Slovenská republika 

15. Cena víťaznej ponuky s DPH:  
Časť I. predmetu zákazky:   352 176,00 EUR 

Časť II. predmetu zákazky:     16 648,80 EUR 

16. Cena víťaznej ponuky bez DPH:  
Časť I. predmetu zákazky:   293 480,00 EUR 

Časť II. predmetu zákazky:     13 874,00 EUR 

17. Spôsob vzniku záväzku:       
Časť I. predmetu zákazky:   Kúpna zmluva 

Časť II. predmetu zákazky:   Kúpna zmluva 

18. Podmienky realizácie zmluvy:     
Časť I. predmetu zákazky:   Lehota plnenia max. 4 mesiace (ponuka úspešného  
      uchádzača) 
      Miesto plnenia je sídlo prijímateľa 

Časť II. predmetu zákazky:   Lehota plnenia max. 6 mesiacov (ponuka úspešného  
      uchádzača) 
      Miesto plnenia je sídlo prijímateľa 

19. Miesto a dátum vykonania prieskumu:  Nitrianska Blatnica, 30.11.2020 

 

 

 

http://www.orsr.sk/
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20. Meno, funkcia, dátum a podpis  

Titul, Meno a 
Priezvisko 

Funkcia Dátum Podpis 

Samuel Krošlák Predseda komisie 30.11.2020  

Juraj Kostolny 
Člen komisie s právom 
vyhodnocovať 

30.11.2020  

Jana Prekopová 
Člen komisie s právom 
vyhodnocovať 

30.11.2020  

Mgr. Marko Stanko 
Člen komisie bez práva 
vyhodnocovať 

30.11.2020  

21. Prílohy:  

• Overenie potencionálnych dodávateľov /print screen/ v príslušných registroch www.orsr.sk 

a https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 

• Email – oslovenie potencionálnych uchádzačov 

• Email - zakazkycko@vlada.gov.sk 

• Zverejnenie na stránke prijímateľa/zadávateľa zákazky /print screen/ 

• Zverejnenie na webovom sídle  www.partnerskadohoda.gov.sk /print screen/ 

• Cenová ponuka od spoločnosti JM Selekt s.r.o.  

• Cenová ponuka od spoločnosti NEOTEC, spol. s.r.o.  

• Cenová ponuka od spoločnosti  SPANDEX, s.r.o. 

• Cenová ponuka od spoločnosti CellQoS, a.s. 

• Cenová ponuka od spoločnosti CDP, spol. s.r.o. 

• Cenová ponuka od spoločnosti ARTINIT s.r.o. 

• Zápis v RPVS spoločnosť NEOTEC, spol. s.r.o. /print screen/ 

 

 

http://www.orsr.sk/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
file:///C:/Users/user/CloudStation/Noví%20zamestnanci/Marko%20Stanko/Krošlák/prílohy%20k%20príručke/verzia%203.2/www.partnerskadohoda.gov.sk

