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Zápisnica/Záznam 
z vyhodnotenia ponúk 

/Vyhotovená  primerane so zadávaním zákaziek podľa MP CKO č. 12 nespadajúcej pod zákon 
o verejnom obstarávaní. Zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a 

menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru – zákazka nad 100 000 EUR./ 
 
 
Verejný obstarávateľ:    ATS Europe, s.r.o.    
      Dlhá 1174/101B 

                                   010 09  Žilina 
Postup zadávania zákazky:   zákazka nad 100 000 EUR podľa MP CKO č. 12  
Predmet zákazky:    dodanie tovarov 
Názov zákazky: „Priemyselný kamerový systém (Machine Vision), 

strojové videnie, počítačové videnie“ 
 
 

a) Zoznam všetkých potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuky 

b) Zyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

c) Vyhodnotenie náležitosti predložených ponúk 

d) Zoznam vylúčených potenciálnych dodávateľov a dôvod ich vylúčenia 

e) Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk 

f) Spôsob vzniku záväzku 

ad a) Predloženie ponuky: 

 Prijímateľ oslovil e-mailom dňa 03.09.2019 troch vybraných potenciálnych 

dodávateľov zaslaním Výzvy na predkladanie ponúk (e-mailom) s tým, že si vopred 

overil oprávnenosť oslovených subjektov dodávať požadovaný predmet zákazky. Boli 

oslovení: JFM, s.r.o., Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. a PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. Za týmto 

účelom sú v prílohe Zápisnice z vyhodnotenia ponúk doložené Výpisy z OR všetkých 

oslovených potenciálnych dodávateľov. 

 Prijímateľ   e-mailom dňa 04.09.2019 zaslal osloveným potenciálnym dodávateľom 

vysvetlenie – úpravu špecifikácie a s tým súvisiace oznámenie o predĺžení lehoty na 

predkladanie ponúk zo dňa 13.09.2019 na deň 16.09.2019. 

 Ponuky predložili traja uchádzači.  



  

 

1. JFM, s.r.o., Robotnícka 4539, 017 01 Považská Bystrica /11.09.2019/mail 
2. KUBOUŠEK SK s.r.o., Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky /12.09.2019/mail 
3. Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava 3 

/16.09.2019/mail 
Poznámka: Oslovený potenciálny dodávateľ PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. nepredložil ponuku. Ponuku 
predložil neoslovený subjekt KUBOUŠEK SK s.r.o.. 
 
ad b) Vyhodnotenie splnenie podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti sa vyhodnocovalo v súlade s  Výzvou na predkladanie ponúk 
a z dokladov, ktoré predložili potenciálni dodávatelia v ponuke. 

 JFM, s.r.o.: 
 
Doklad o oprávnení dodávať tovar: 
- predložil výpis z OR SR 
Splnil podmienky účasti, je oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 

 
 
 KUBOUŠEK SK s.r.o.: 
  

Doklad o oprávnení dodávať tovar: 
- predložil výpis z OR SR 
Splnil podmienky účasti, je oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 

 
 

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.: 
  
Doklad o oprávnení dodávať tovar: 
- predložil výpis z OR SR 
Splnil podmienky účasti, je oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 
 

 
 
ad c)  Vyhodnotenie náležitosti predložených ponúk 

 JFM, s.r.o., KUBOUŠEK SK s.r.o. Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.: 

- Potenciálni dodávatelia predložili všetky náležitosti ponuky požadované v zmysle bodu 
7.2,7.3 a 7.4 Výzvy na predkladanie ponúk. Prijímateľ posúdil ich správnosť a vyhodnotil, 
že  zodpovedajú všetkým stanoveným požiadavkám.  

- Následne bolo preskúmané splnenie požiadaviek na predmet zákazky (požiadavky na 
technickú špecifikáciu a parametrické hodnoty). Pri technológii Súradnicový merací 
prístroj je uvedený požadovaný parameter: „možnosť merať diel s hmotnosťou“ 
s hodnotou max. 560 kg a parameter: „možnosť merať diel s výškou“ s hodnotou max. 
700 mm. Potenciálny dodávateľ KUBOUŠEK SK s.r.o. ponúkol hmotnostný parameter 
v hodnote 800 kg a výškový parameter v hodnote 800 mm. Ponukové hodnoty oboch 
parametrov zodpovedajú požiadavkám na predmet zákazky. Odôvodnenie: Ak ponúkaný 



  

 

merací prístroj umožňuje merať diel aj s vyššou hmotnosťou, resp. aj s vyššou výškou ako 
je požadovaný parameter, tak  potom tiež vyhovuje požiadavkám na predmet zákazky.  

 
 
ad d) Zoznam vylúčených  potenciálnych dodávateľov a dôvod ich vylúčenia 
 Nebol vylúčený žiadny potenciálny dodávateľ. 
 
 
ad e) Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Podľa Výzvy na predkladanie ponúk je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena 
bez DPH. Potenciálni dodávatelia predložili nasledovné cenové ponuky: 

 
 
 
 
Umiestnenie                  Uchádzač            Ponuka /EUR bez DPH/ 
_______________________________________________________________________________ 
 

1. Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.      149.388,00 
2. KUBOUŠEK SK s.r.o.       151.359,50  
3. JFM, s.r.o.            163.690,00 

_______________________________________________________________________________ 
  

Ako úspešný potenciálny dodávateľ bol identifikovaný Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., ktorý splnil 
podmienky účasti a predložil ponuku s najnižšou cenou. 

 
 

ad f) Spôsob vzniku záväzku: 
 Kúpna zmluva 

Miesto dodania: Nádražná 1753, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Dĺžka trvania zákazky: Dodanie predmetu kúpi v lehote do 12 mesiacov odo dňa prijatia 
objednávky na strane Predávajúceho, pričom objednávku je Kupujúci povinný vystaviť do 1 
mesiaca od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy. 

 
Prijímateľ listami dňa 24.09.2019 odoslal potenciálnym dodávateľom Oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk a úspešného potenciálneho dodávateľa vyzval na súčinnosť pri uzatváraní 
Kúpnej zmluvy. 
 
V Banskej Bystrici, zapísané dňa 24.09.2019 

          ______________________________________________ 

      Jun Young Park 

   konateľ spoločnosti 

         zastúpený na základe plnej moci 

Mgr. Katarína Šebová 

      konateľ spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o. 

 

Prílohy: 1) Výpisy z OR SR 3x 


