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Axxence Slovakia, s.r.o.  

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 
 

Záznam z prieskum trhu 

 

1. Názov prijímateľa: Axxence Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 

2. Názov zákazky: „Destilačná aparatúra“ 

3. Predmet zákazky: Predmetom bolo obstarávanie destilačnej aparatúry 1 ks v rámci projektu podpora 

inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu v spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o. 

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

5. Kód CPV: 42910000-8 Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 453 047,80 € bez DPH 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+: NFP313010P547 

8. Operačný program: Výskum a inovácie, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: Na základe oslovenia 5 záujemcov formou mailovej 

komunikácie  (viď bod 11 a) tohto zápisu) a  na požiadanie na základe žiadosti 5 dodávateľov a 

zverejnením na stránke spoločnosti https://eu.axxence.net/sk/,. 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  

Kritérium č.1- Celková cena predmetu bez DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta - max. 100 

bodov 

11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk s názvom „Destilačná aparatúra“ 5 záujemcov 

formou mailovej komunikácie a zverejnenie na stránke spoločnosti https://eu.axxence.net/sk/: 

09.03.2020. 

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Názov dodávateľa (uchádzač) 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

Sklochem, e.r.o., Záběhlická 

59/108, 10 600 Praha 10, ČR 
09.03.2020 e-mail áno nie 

 
1 Uviesť aký:  a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru 
/ služby / práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný). 
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo bez DPH. 
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 

https://eu.axxence.net/sk/
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CZ 10600  Praha 10 

VSK Pardubice, s.r.o., Stará Obec 

312, 53354 Rybitví, ČR 
09.03.2020 e-mail áno 

áno – kuriér 

Slovak Parcel 

Service 

FISHER Slovakia, spol.s r.o., 

Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 
09.03.2020 e-mail áno áno - poštou 

Marschick Engineering, s.r.o., 

Bellušova 1874, 155 00 Praha 5, 

ČR 

09.03.2020 e-mail áno áno - poštou 

Labway spol. s r.o., Trstínska 13, 

841 06 Bratislava 
09.03.2020 e-mail áno áno - poštou 

 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Uchádzač č. 1: Labway spol. s r.o., Trstínska 13, 841 06 Bratislava 

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

Uchádzač č. 3: VSK Pardubice, s.r.o., Stará Obec 312, 53354 Rybitví, ČR 

Uchádzač č. 4: Marschick Engineering, s.r.o., Bellušova 1874, 155 00 Praha 5, ČR 

Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia/ 

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 

kritéria 
Vyhodnotenie splnenia podmienok 

Labway spol. s r.o., 

Trstínska 13, 841 06 

Bratislava 

16.03.2020, 

poštou 08:08 

hod. 

466 750,00 Eur bez 

DPH / 560 100,00 Eur s 

DPH 

Splnil 

✓ čestné vyhlásenia + výpis z OR SR,  

✓ obchodné meno výrobcu,  

✓ nevyplnená tabuľka,  

✓ vyplnená tabuľka 

✓ identifikačné údaje 

FISHER Slovakia, 

spol. s r.o., Mäsiarska 

13, 054 01 Levoča 

20.03.2020, 

poštou 14:12 

hod.  

430 300,00 Eur bez 

DPH / 516 360,00 Eur s 

DPH 

Splnil  

✓ čestné vyhlásenia + výpis z OR SR,  

✓ obchodné meno výrobcu  

✓ nevyplnená tabuľka,  

✓ vyplnená tabuľka  

✓ identifikačné údaje 

VSK Pardubice, s.r.o., 

Stará Obec 312, 53354 

Rybitví, ČR 

24.03.2020, 

kuriér Slovak 

Parcel Service 

14:12 hod. 

427 130,00 Eur bez 

DPH / 512 556,00 Eur s 

DPH 

Splnil  

✓ čestné vyhlásenia + výpis z OR ČR,  

✓ obchodné meno výrobcu,  

✓ nevyplnená tabuľka,  

✓ vyplnená tabuľka 

 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
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✓ identifikačné údaje 

✓ kúpna zmluva 

Marschick 

Engineering, s.r.o., 

Bellušova 1874, 155 

00 Praha 5, ČR 

25.03.2020, 

poštou 14:00 

hod. 

502,425,00 Eur bez 

DPH / 502 425,00 Eur s 

DPH 

Splnil  

✓ čestné vyhlásenia + výpis z OR ČR,  

✓ obchodné meno výrobcu  

✓ nevyplnená tabuľka,  

✓ vyplnená tabuľka  

✓ identifikačné údaje 

✓ kúpna zmluva 

 

Uchádzač č.1 

Labway spol. s r.o., Trstínska 13, 841 06 Bratislava 

Kritérium č.1: Celková cena bez DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 466 750,00 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 (427 130,00 : 466 750,00) x 100 = 91,51 b. 

Výsledné hodnotenie:  

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

91,51 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 430 300,00 EUR bez DPH, najnižšia cena. 

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 (427 130,00 : 430 300,00) x 100 = 99,26 b. 

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 

VSK Pardubice, s.r.o., Stará Obec 312, 53354 Rybitví, ČR 

Kritérium č.1: Celková cena bez DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 427 130,00 EUR bez DPH. 

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 bodov. 
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Uchádzač splnil podmienky účasti, tak ako bolo požadované vo výzve na predkladanie ponúk 

v bode 17 a 18. 

 

Uchádzač č.4 

Marschick Engineering, s.r.o., Bellušova 1874, 155 00 Praha 5, ČR 

Kritérium č.1: Celková cena bez DPH 

Uchádzač ponúkol cenu 502 425,00 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 (427 130,00 : 502 425,00) x 100 = 85,01 b. 

Výsledné hodnotenie:  

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

85,01 bodov. 

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

v bode 17 a 18. 

 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nebol vylúčený žiaden uchádzač 

13. Identifikácia úspešného uchádzača: VSK Pardubice, s.r.o., Stará Obec 312, 53354 Rybitví, ČR. 

Odôvodnenie: Uchádzač ponúkol najvýhodnejšiu ponuku a splnil podmienky účasti. 

14. Cena víťaznej ponuky s DPH: 512 556,00 Eur 

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH: 427 130,00 Eur 

16. Spôsob vzniku záväzku6: Kúpna dohoda 

17. Podmienky realizácie zmluvy7: na základe platnej a účinnej zmluvy v termíne do 10 mesiacov od 

vystavenia objednávky kupujúcim a úhrady prvej splátky, miesto dodania je do výrobnej haly 

spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o., 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa. 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Bratislava, 04.05.2020 

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  

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

zápisnica z vykonania prieskumu a z vyhodnotenia podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo 

potvrdzujú svojim podpisom. 

 

Richard Tomík, Ing.,  

zodpovedný za verejné obstarávanie 

 

 

Alexandra Tomíková, Ing.,  

zodpovedná za verejne obstarávanie 

 

 

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

 
6 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
7 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 


