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ZÁPISNICA  Z  VYHODNOTENIA  PONÚK 
 

 

 

 

Názov zákazky: 5 – osé CNC obrábacie centrum 

 zákazka zadávaná podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k 

procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (verzia 2)  

Žiadateľ:  HSG s.r.o. , Oravský Podzámok 138, 027 41 Oravský Podzámok 

Dátum: 02.03.2023 
 

 

1. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie logického celku technologického vybavenia obrábacieho centra pre 

projekt „Zvýšenie kvality a efektivity výroby v spoločnosti HSG s.r.o.“ 

 

2. Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov 

Názov osloveného potenciálneho 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať predmet 

zákazky (áno/nie) 

Spôsob overenia 

oprávnenosti dodávať 

predmet zákazky 

AcrossLine, spol. s r.o. 
Schöfflerova 36 

130 00 1 Praha 3, CZ 

IČ: 273 64 062 

23.01.2023 e-mailom áno 
overené žiadateľom v 

ORCZ 

Elio group s.r.o. 
Košická 9/1 

945 01 Komárno  

IČO: 47 498 731 

23.01.2023 e-mailom áno 
overené žiadateľom v 

ORSR 

KABAN POLSKA RADOSŁAW 
BŁACHOWSKI 
Rolnicza 69 

05-092 Łomianki, PL 

NIP: 1181611882 

23.01.2023 e-mailom áno 
overené žiadateľom v 

PLR 

 

3. Otváranie ponúk  

Dňa 14.02.2023 sa uskutočnilo otváranie ponúk. Predložené boli dve ponuky. Poradové číslo bolo 

pridelené potenciálnemu dodávateľovi podľa času doručenia ponúk. Dátum a čas predloženia ponúk, 

mená a adresy sídiel potenciálnych dodávateľov sú uvedené v nasledovnom prehľade: 

P. č. Potenciálny dodávateľ 
Dátum a čas doručenia ponúk 

dátum  čas  

1. 

Elio group s.r.o. 
Košická 9/1 

945 01 Komárno  

IČO: 47 498 731 

06.02.2023 15:55 hod. 
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2. 

KABAN POLSKA RADOSŁAW BŁACHOWSKI 
Rolnicza 69 

05-092 Łomianki, PL 

NIP: 1181611882 

08.02.2023 15:16 hod. 

 

4. Vyhodnotenie  

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, žiadateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na 

vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade potenciálneho dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v 

poradí.  

Žiadateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej ceny. Úspešným 

dodávateľom sa stane ten dodávateľ, ktorého platná ponuka bude mať najnižšiu celkovú cenu za 

predmet zákazky bez DPH.  

 

4.1 Návrhy na plnenie kritérií 

P. č. Potenciálny dodávateľ 
Celková cena za predmet zákazky 

(EUR bez DPH)  

1. 

Elio group s.r.o. 
Košická 9/1 

945 01 Komárno  

IČO: 47 498 731 

455 523,00 

2. 

KABAN POLSKA RADOSŁAW BŁACHOWSKI 
Rolnicza 69 

05-092 Łomianki, PL 

NIP: 1181611882 

457 250,00 

 

Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk sa na predbežnom prvom mieste 

umiestnila ponuka potenciálneho dodávateľa  Elio group s.r.o., Košická 9/1, 945 01 Komárno. 

 

4.2 Splnenie požiadaviek Žiadateľa na predmet zákazky:  

Žiadateľ prekontroloval úplnosť ponuky potenciálneho dodávateľa Elio group s.r.o., Košická 9/1, 945 01 

Komárno a splnenie ostatných požiadaviek Žiadateľa, ktoré boli uvedené vo Výzve na predkladanie 

ponúk: 

 

Požiadavka na ponuku Elio group s.r.o. 

Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa predložil 

Vyhlásenie potenciálneho dodávateľa predložil 

Návrh potenciálneho dodávateľa na plnenie kritérií predložil 

Vyplnená príloha č. 1. tejto Výzvy – Technická špecifikácia predmetu 

zákazky 
predložil 

Detailný technický popis ponúkaného zariadenia – celkové technické 

parametre, schémy, fotografie, katalógové listy a podobne 
predložil  

Navrhovanú cenu predmetu zákazky – vyplnená príloha č. 2 - Cenová predložil 
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Požiadavka na ponuku Elio group s.r.o. 

špecifikácia predmetu zákazky 

Návrh Kúpnej zmluvy vrátane príloh  predložil 

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa 
predložil – bez subdodávateľov 

 

4.3 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

Žiadateľ určil vo Výzve na predkladanie ponúk podmienky účasti nasledovne: 

Potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v rozsahu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Potenciálny dodávateľ Elio group s.r.o. vo svojej ponuke predložil doklad o oprávnení dodávať tovar 

v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - predložil kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar 

v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky ( Výpis z OR ku dňu 30.01.2023). Uvedený doklad 

Žiadateľ akceptoval a súčasne si sám overil splnenie uvedenej podmienky účasti v ORSR. 

 

4.4 Podiel subdodávok 

Potenciálny dodávateľ Elio group s.r.o. nemá v úmysle realizovať zákazku prostredníctvom 

subdodávateľov.  

 

4.5 Celkové vyhodnotenie a identifikácia úspešného dodávateľa 

Na základe vyššie uvedeného Žiadateľ konštatuje, že ponuka potenciálneho dodávateľa - Elio group s.r.o., 

Košická 9/1, 945 01 Komárno - splnila všetky požiadavky Žiadateľa a na základe kritéria na vyhodnotenie 

ponúk sa stala úspešnou a bude s ním uzavretá kúpna zmluva. 

  

5. Konečná zmluvná cena úspešného dodávateľa 

Celková cena za predmet zákazky (EUR bez DPH): 455 523,00  

DPH (EUR) 91 104,60 

Celková cena za predmet zákazky (EUR s DPH): 546 627,60 

 

6. Typ a podmienky realizácie zmluvy 

Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva 

Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky: 

7 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky  

Miesto dodania predmetu zákazky: 

HSG s.r.o., Oravský Podzámok 138, 027 41 Oravský Podzámok 

 

 

 

Za Žiadateľa 
Ján Holubčík: .................................................................................... 

 

Dňa 02.03.2023 zapísala: 
Ing. Bibiana Vozáriková: .................................................................................... 


