
Záznam z prieskumu trhu 
v  zmysle Metodického pokynu CKO č. 12, verzia 4 z 31.10.2018 

a Príručky k procesu VO pre dopytovo orientované projekty  
a národné projekty OP VaI v gescii MH SR, verzia 2.0 z 21.1.2019 

 
 
Identifikácia Prijímateľa: 
Obchodné meno:  IKE, spol.s.r.o.  
Sídlo:    Slatinka 176, 991 03 Pôtor  
Zastúpený:    Ing. Marian Koštial, konateľ 
IČO:      36 057 185 
DIČ:     2020074045 
IČ DPH:   SK2020074045 
Zápis:    OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka č. 8030/S 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK76 7500 0000 0040 1816 1986 
Email:    ike@ike.sk  
Telefón:    +421 47 4896 479 

 Kontaktná osoba pre zadávanie zákazky: 
 Kontaktná osoba:  Ing. Martina Kukučková 
 Mobil:    +421 915 872 042 
 Telefón:   +421 47 4830 864 
 E-mail:    zarkon@slovanet.sk  
 

 
Názov zákazky:  
Obstaranie inovatívnych výrobných technológií (značka: IKE-2019-01) 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 231 575,00 EUR, z toho 
- časť 1 Stolová UV LED tlačiareň: 99 325,00 EUR 
- časť 2 CNC 3D frézovací a rezací stroj: 132 250,00 EUR 

PHZ bola určená na prieskumom trhu (22.12.2017) oslovením šiestich záujemcov v rámci 
prípravy ŽoNFP ako priemerná cena zo štyroch  doručených ponúk na každú časť predmetu 
zákazky. Táto hodnota je zároveň schválenou výškou oprávnených výdavkov v rámci projektu 
(Zmluva o NFP č. 105/2018-2060-2230-N578). 
 
Postup zadávania zákazky: 
IKE, spol.s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor je Prijímateľom NFP, ktorému verejný obstarávateľ 
poskytne menej ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru. Prijímateľ postupoval pri 
zadávaní zákazky podľa Metodického výkladu CKO  č.12, verzia 4 z 31.10.2018 a podľa Príručky 
k procesu VO pre dopytovo orientované projekty  a národné projekty OP VaI v gescii MH SR, 
verzia 2.0 z 21.1.2019. Finančný limit zákazky a jej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 
EUR. 

Prijímateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti, pričom uchádzač bol oprávnený predložiť súťažnú 
ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na obidve časti súčasne.  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Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup tovarov -  nákup inovatívnej technológie určenej do reklamnej 
výroby. Jedná sa o obstaranie 2 logických celkov:  

- Stolová UV LED tlačiareň 1 ks 
- CNC 3D frézovací a rezací stroj 1 ks 
- Súčasťou dodávky je aj príslušenstvo, doprava na miesto realizácie a montáž 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Prijímateľ stanovil jediné kritérium hodnotenia ponúk uchádzačov:  Najnižšia celková cena 
v EUR bez  DPH za predmet zákazky - bez ohľadu na to, na ktorú časť uchádzač ponuku 
predkladá. 
 
Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 
vyhodnocované: 
Prieskum bol vykonaný písomnou formou zaslaním Výzvy na predloženie cenovej ponuky 5-tim  
vybraným záujemcom prostredníctvom elektronickej pošty dňa 13.2.2019. Vo Výzve boli 
záujemcovia oboznámení s obsahom požiadavky, s predpokladanými termínmi realizácie zákazky, 
platobnými podmienkami, podmienkami účasti v súťaži ako aj kritériami hodnotenia. Lehota na 
predloženie ponuky bola stanovená do 25.2.2019 do 16:00 hod. miestneho času. V deň odoslania 
Výzvy na predkladanie ponúk bola Výzva uverejnená na webovom sídle Prijímateľa 
www.ike.sk/eu-fondy-a-aprojekty/ a bola odoslaná na zakazkycko@vlada.gov.sk, kde bola dňa 
14.2.2019  tiež zverejnená. 
 
Zoznam oslovených dodávateľov: 

1. COMAC spol. s r.o., Jeremenkova 787/53, 147 00 Praha 
2. SPANDEX, s.r.o., Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava 
3. CANON CZ s.r.o., Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7 
4. ALPHASET spol. s r.o., Kopčianska 19, 851 01 Bratislava 
5. ITALCOMMA Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 

 
Spôsobilosť dodávateľov a konflikt záujmov: 
U všetkých oslovených dodávateľov si Prijímateľ overil v dostupných registroch na internete, či 
sú oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Zároveň preveril  
a vylúčil možný konflikt záujmov medzi oslovenými dodávateľmi navzájom ako aj medzi 
budúcimi uchádzačmi a Prijímateľom. 
 
Prehľad predložených ponúk: 
 

P. 
č. 

Dodávateľ 

 
Dátum 
oslovenia 

Dátum 
a spôsob 
predloženia 
ponuky 

Cena v EUR bez DPH 

Časť 1 :  
Stolová UV LED 
tlačiareň 
 

Časť 2: 
CNC 3D 
frézovací 
a rezací stroj 

1.  

COMAC spol. s r.o.  
Jeremenkova 787/53, Podolí 
147 00 Praha 
IČO: 158 87 111 

13.02.2019 
emailom 

22.02.2019 
11:49 hod. 
emailom 

xxx 129 000,00 
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Email: info@comagrav.com  

2. 

SPANDEX, s.r.o. 
Zátišie 10/A  
831 03 Bratislava 
IČO: 17 330 386 
Email: 
rostislav.vystrciljr@spandex.com  

13.02.2019 
emailom 

25.02.2019 
10:05 hod. 
emailom 

275 000,00 130 000,00 

3. 

CANON CZ s.r.o.  
Jankovcova 1595/14, Holešovice  
170 00 Praha 7 
IČO: 615 01 484 
Email: karel.prasil@canon.cz  
karel.prasil@canon.com  

13.02.2019 
emailom xxx xxx xxx 

4. 

ALPHASET spol. s r.o. 
Kopčianska 19  
851 01 Bratislava 
IČO: 31 325 611 
Email: plechlo@alphaset.sk  

13.02.2019 
emailom 

25.02.2019 
12:09 hod. 
emailom 

92 900,00 127 600,00 

5. 

ITALCOMMA Slovakia s.r.o. 
Dolné Rudiny 1  
010 01 Žilina 
IČO: 36 415 600 
Email: kapec@italcomma.sk  
office@italcomma.sk  

13.02.2019 
emailom 

22.02.2019 
09:52 hod. 
emailom 

25.02.2019 
10:27 hod. 

poštou 

107 000,00 128 900,00 

 
 
Vyhodnotenie ponúk: 
Otvorenie ponúk a ich vyhodnotenie sa konalo v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk dňa 
26.2.2019 o 9:00 hod. miestneho času na adrese osoby poverenej  zadávaním zákazky a za 
prítomnosti štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

Ponuky boli postupne vyhodnotené z hľadiska splnenia požiadaviek na obsah ponuky, na 
predmet zákazky a z hľadiska splnenia podmienok účasti uchádzačov. Prijímateľ v súlade 
s Výzvou na predkladanie ponúk vyzval uchádzača SPANDEX s.r.o., Zátišie 10/A, 831 03 
Bratislava na vysvetlenie/doplnenie ponuky, nakoľko uchádzač nesplnil požadované minimálne 
technické parametre u niektorých položiek časti 1  a časti 2 predmetu zákazky, prípadne bol 
identifikovaný nesúlad so zistenými údajmi. Oslovený uchádzač v stanovenej nepredložil 
vyžiadané vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov, preto bola jeho ponuka vylúčená.  
 
Požadované doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti: 
- Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia: Doklad 

o oprávnení dodávať tovar 
- Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti: Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia zákazky 
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač 
uskutočnil dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky – platí pre každú časť predmetu zákazky osobitne.  

- Uchádzač bol oprávnený predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením. 
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Ponuky boli vyhodnocované v poradí ako boli doručené. 

č. Uchádzač Obsah 
ponuky 

Splnenie 
požiadaviek 
na predmet 

zákazky 

Podmienky 
účasti – osobné 

postavenie 

Podmienky 
účasti – 

odborná alebo 
technická 

spôsobilosť 

1. 
ITALCOMMA Slovakia s.r.o. 
Dolné Rudiny 1  
010 01 Žilina 

Kompletný 
Splnil 

 
Splnil 

Predložil doklady 
Overené v registri 

Splnil 

Predložil 
doklady 
Splnil 

2.  
COMAC spol. s r.o.  
Jeremenkova 787/53, Podolí 
147 00 Praha 

Kompletný 
Splnil Splnil 

Predložil doklady 
Overené v registri 

Splnil 

Predložil čestné 
vyhlásenie 

Splnil 

3. 
SPANDEX, s.r.o. 
Zátišie 10/A  
831 03 Bratislava 

Kompletný 
Splnil 

Nesplnil 
Nepodal 

vysvetlenie 
po výzve 
Vylúčený 

 

Predložil doklady 
Overené v registri 

Splnil 

Predložil čestné 
vyhlásenie 

Splnil 

4. 
ALPHASET spol. s r.o. 
Kopčianska 19  
851 01 Bratislava 

Kompletný 
Splnil 

 
Splnil 

Predložil doklady 
Overené v registri 

Splnil 

Predložil 
doklady 
Splnil  

 

Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, boli vyhodnotené podľa kritérií na vyhodnocovanie 
ponúk, ktorým bola najnižšia celková cena v EUR bez  DPH za predmet zákazky - bez ohľadu na 
to, na ktorú časť uchádzač ponuku predkladá. 
 

Výsledné poradie po ukončení súťaže pre jednotlivé časti predmetu obstarávania je nasledovné: 
Uchádzač / 
časť 

ITALCOMMA 
Slovakia, s.r.o. 
Dolné Rudiny 1 
010 01 Žilina 

COMAC spol. s r.o. 
Jeremenkova 787/53 
147 00 Praha 
Česká republika 
 

ALPHASET s.r.o. 
Kopčianska 19 
851 01 Bratislava 

Úspešný uchádzač 

Časť 1 
Stolová UV LED 

tlačiareň 

107 000,00 
 

x 92 900,00 
 

ALPHASET s.r.o. 
Kopčianska 19 

851 01 Bratislava 
Časť 2 

CNC 3D frézovací 
a rezací stroj 

128 900,00 129 000,00 127 600,00 ALPHASET s.r.o. 
Kopčianska 19 

851 01 Bratislava 

 
Úspešný uchádzač:  
ALPHASET spol. s r.o., Kopčianska 19, 851 01 Bratislava 
IČO: 31 325 611, DIČ: 2020290712, IČ DPH: SK2020290712 
Zapísaný OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 2909/B  
Časť 1: Stolová UV LED tlačiareň:  
Konečná zmluvná cena: 92 900,00 EUR bez DPH, 111 480,00 EUR s DPH 
Typové označenie: JETRIX LX3 
Obchodné meno výrobcu: INKTEC 
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Časť 2: CNC 3D frézovací a rezací stroj: 
Konečná zmluvná cena: 127 600,00 EUR bez DPH, 153 120,00 EUR s DPH 
Typové označenie: NOTUS PLUS 3000 
Obchodné meno výrobcu: COMAC 
 
Vybraný uchádzač splnil všetky požiadavky Prijímateľa na predmet zákazky pre obidve časti 
predmetu zákazky. S úspešným uchádzačom bude uzavretá Kúpna zmluva v zmysle Obchodného 
zákonníka pre každú časť predmetu zákazky osobitne. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, 
že jeho ponuka bola úspešná a Prijímateľ ho vyzve na podpis Kúpnej zmluvy. Neúspešným 
uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku s identifikáciou úspešného uchádzača.  
 
Podmienky dodania predmetu zmluvy/zmlúv boli určené v Kúpnej zmluve nasledovne: 

Miesto a termín dodania: Slatinka 176, 991 03 Pôtor, existujúca výrobná prevádzka Prijímateľa. 
Termín dodania je po nadobudnutí účinnosti Kúpnej zmluvy a po vystavení záväznej objednávky 
zo strany Prijímateľa pre jednotlivé časti určený nasledovne: 

- časť 2 Stolová UV LED tlačiareň: 6 mesiacov 
- časť 3 CNC 3D frézovací a rezací stroj: 6 mesiacov 

 
Záznam z prieskumu trhu zverejní prijímateľ na svojom webovom sídle www.ike.sk  do 5 
pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk. 
 

 

 

 

Miesto a dátum vykonania a ukončenia prieskumu: Veľký Krtíš/Pôtor, 4.3.2019 

Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu 
k uchádzačom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 
Podpis poverenej osoby:     
Ing. Martina Kukučková      
 
..............................................      
 
Podpis štatutárneho zástupcu:    Pečiatka: 
Ing. Marian Koštial 
štatutárny zástupca  
 
.................................................   .................................... 


