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Axxence Slovakia, s.r.o.  

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 
 

Zápisnica č. 11 z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 

podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Názov prijímateľa: Axxence Slovakia s.r.o. 

2. Sídlo prijímateľa: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 

3. Predmet / názov zákazky: „Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál“ 

4. Druh postupu2: tovar 

5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ: - 

6. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo 

zverejnené vo vestníku  221/2019 pod číslom 30617-WNT dňa 31.10.2019 

7. Dátum a čas vyhodnotenia: Dňa 25.11.2019 verejný obstarávateľ ukončil vyhodnotenie 

predložených ponúk. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve 

na predkladanie ponúk. 

8. Miesto vyhodnotenia: Bratislava 

9. Prítomní členovia komisie3: pracovná skupina 

Meno a priezvisko Funkcia 

Martin Minárik, Ing. konateľ spoločnosti Axxence 

Richard Tomík, Ing. hlavný zodpovedný za verejné obstarávanie 

Alexandra Tomíková, Ing. zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

10. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48: neboli predložené žiadne žiadosti o vysvetlenie 

11. Zoznam uchádzačov / záujemcov4:  

Uchádzač č. 1: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava 

Uchádzač č. 2: FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 

Uchádzač č. 3: VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Wien, Rakúsko 

Uchádzač č. 4: Centralchem, s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Návrh na plnenie 

kritéria 
Vyhodnotenie splnenia podmienok 

LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 

102/A, 811 02 Bratislava 

75 534,58 Eur bez DPH 

/ 90 627,25 Eur s DPH 

Splnil § 32 ods. 1 a ods. 2 zákona o VO 

zapísaný v ZHS, predložil JED, čestné 

 
1 Uviesť číslo podľa poradia (v prípade, že bolo s ohľadom na vysvetľovanie a dopĺňanie podľa § 40 ods. 4 ZVO vypracovaných viacej 
zápisníc). 
2 Uviesť napr. podlimitná zákazka podľa § 113 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž.  
3 Uviesť mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá je prílohou zápisnice. 
4 Pojem záujemca je relevantný napr. v užších súťažiach, rokovacieho konania so zverejnením. Uvádza sa obchodné meno / názov 
uchádzača, záujemcu a sídlo / miesto podnikania. 



2 
 

vyhlásenie, podpísaná Rámcová dohoda s 

prílohami 

FISHER Slovakia, spol. s r.o., 

Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 

67 280,00 Eur bez DPH 

/ 80 721,20 Eur s DPH 

Splnil § 32 ods. 1 a ods. 2 zákona o VO 

zapísaný v ZHS, predložil čestné 

vyhlásenie, podpísaná Rámcová dohoda s 

prílohami 

VWR International GmbH, 

Graumanngasse 7, 1150 Wien, 

Rakúsko 

67 340,97 Eur bez DPH 

/ 80 809,16 Eur s DPH 

Splnil § 32 ods. 1 a ods. 2 zákona o VO 

zapísaný v ZHS, predložil čestné 

vyhlásenie, podpísaná Rámcová dohoda s 

prílohami 

Centralchem, s.r.o., Plynárenská 

2, 821 09 Bratislava 

78 615,23 Eur Bez DPH 

/ 94 338,27 Eur s DPH 

Splnil § 32 ods. 1 a ods. 2 zákona o VO 

zapísaný v ZHS, čestné vyhlásenie, 

podpísaná Rámcová dohoda s prílohami 

 

Uchádzač č.1 

LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava 

Kritérium č.1: Celková cena bez DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 75 534,58 EUR bez DPH. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 100 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 

- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača, podľa vzorca (najnižšia 

cena : cena hodnoteného uchádzača ) x 100 b. 

Teda (67 280,00 : 75 534,58) x 100 = 89,07 b. 

Výsledné hodnotenie:  

Celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača za kritérium č.1 t.j. výsledné hodnotenie ponuky je 

89,08 bodov. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo Výzve na predkladanie ponúk v bode 

17 a 18. 

 

Uchádzač č.2 

FISHER Slovakia, spol.s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 

Kritérium č.1: Celková cena bez DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 67 280,00 EUR bez DPH, najnižšia cena. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 100 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 

Výsledné hodnotenie:  

Celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača za kritérium č.1 t.j. výsledné hodnotenie ponuky je 

100,00 bodov. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo Výzve na predkladanie ponúk v bode 

17 a 18. 

 

Uchádzač č.3 

VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Wien, Rakúsko 

Kritérium č.1: Celková cena bez DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 67 340,97 EUR bez DPH. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 100 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 

- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca (najnižšia 

cena : cena hodnoteného uchádzača ) x 100 b. 

Teda (67 280,00 : 67 340,97) x 100 = 99,91 b. 

Výsledné hodnotenie:  



3 
 

Celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača za kritérium č.1 t.j. výsledné hodnotenie ponuky je 

99,91 bodov. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk v bode 

17 a 18. 

 

Uchádzač č.4 

Centralchem, sr.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava 

Kritérium č.1: Celková cena bez DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 78 615,23 EUR bez DPH. 

Pri hodnotení ponuky sa postupovalo u tohto kritéria nasledovne: 

- pridelil najnižšej cene 100 bodov ako váha hodnotiaceho kritéria 

- vypočítal podiel medzi najnižšou cenou a cenou hodnoteného uchádzača , podľa vzorca (najnižšia 

cena : cena hodnoteného uchádzača ) x 100 b. 

Teda (67 280,00 : 78 615,23) x 100 = 85,58 b. 

Výsledné hodnotenie:  

Celkový počet bodov pridelených ponuke uchádzača za kritérium č.1 t.j. výsledné hodnotenie ponuky je 

85,58 bodov. 

Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk v bode 

17 a 18. 

 

12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  

Uchádzač 
Podmienka 

účasti 

Znenie podmienky 

účasti 

Predložené doklady 

preukazujúce splnenie 

podmienky 

Záver 

posúdenia 

(napr. 

splnil/nesplnil 

/na vysvetlenie, 

doplnenie) 

Uchádzač 1 

Osobné 

postavenie § 

32 ZVO 

Uvedené v bode 17., 

bod 1 a bod 2 Výzvy 

na predkladanie ponúk 

zapísaný v ZHS, predložil 

JED, čestné vyhlásenie, 

podpísaná Rámcová dohoda s 

prílohami 

splnil 

Uchádzač 2 

Osobné 

postavenie § 

32 ZVO 

Uvedené v bode 17., 

bod 1 a bod 2 Výzvy 

na predkladanie ponúk 

zapísaný v ZHS, predložil 

čestné vyhlásenie, podpísaná 

Rámcová dohoda s prílohami 

splnil 

Uchádzač 3 

Osobné 

postavenie § 

32 ZVO 

Uvedené v bode 17., 

bod 1 a bod 2 Výzvy 

na predkladanie ponúk 

zapísaný v ZHS, predložil 

čestné vyhlásenie, podpísaná 

Rámcová dohoda s prílohami 

splnil 

Uchádzač 4 

Osobné 

postavenie § 

32 ZVO 

Uvedené v bode 17., 

bod 1 a bod 2 Výzvy 

na predkladanie ponúk 

zapísaný v ZHS, čestné 

vyhlásenie, podpísaná 

Rámcová dohoda s prílohami 

splnil 

 

13. Zoznam záujemcov / uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie podľa § 40 ods. 4 

ZVO: nebol vyzvaní žiaden z uchádzačov 
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14. Zoznam vylúčených uchádzačov / záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nebol vyzvaní 

žiaden z uchádzačov 

15. Zoznam vybratých záujemcov, resp. záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky 

a dôvody ich výberu v užšej súťaži5 a v rokovacom konaní so zverejnením6: - 

16. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením 

dôvodu7: - 

 

Členovia pracovnej skupiny na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vyhlasujú, že táto zápisnica 

z vyhodnotenia podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

 

Mená a podpisy: 

Richard Tomík, Ing.,  

zodpovedný za verejné obstarávanie 

 

Alexandra Tomíková, Ing.,  

zodpovedná za verejne obstarávanie 

 

Ing. Martin Minárik, konateľ spoločnosti Axxence Slovakia, s.r.o. 

 

 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Bratislava, 25.11.2019 

 
5 Uviesť v prílohe k zápisnici, hodnotenie splnenia kritérií na obmedzenie počtu záujemcov vo forme hodnotiaceho hárku, z ktorého 
bude zrejmé najmä to, ako sa posudzoval každý záujemcom predložený doklad a ako toto posúdenie ovplyvnilo konečný výsledok 
celkového hodnotenia všetkých žiadostí o účasť. 
6 Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením 
7 Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením 


