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Záznam z prieskum trhu 

 

 
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:   Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

IČO: 31 562 141 

2. Predmet/názov zákazky: Modernizácia výroby stlačeného vzduchu 

3. Druh zákazky (tovary/služby/práce ):  Tovary 

4. Názov projektu a číslo ITMS2014+: Zníženie energetickej náročnosti v ŽP a.s.; 

310041V605 

5. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a 

následného predloženia cenových ponúk 

7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:   najlepší pomer ceny a kvality 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnen

ie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky5 

Zákaz 

účasti vo 

VO 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti6 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

Atlas Copco 

s.r.o. 
14.02.2020 

e-mailom: 
miroslav.bu

ndil@atlasc

opco.com 

áno 

výpis 

z obchodného 

registra 
www.orsr.sk 

 

 

 

 

nie 

záznam 

z registra 

osôb so 

zákazom 

účasti 

www.uvo.

gov.sk 

áno 

                                                 
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 cena bez DPH. 
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
5 webové sídlo www.orsr.sk,  portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov 
6 webové sídlo www.uvo.gov.sk, pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z 

registra osôb so zákazom účasti 

 

mailto:miroslav.bundil@atlascopco.com
mailto:miroslav.bundil@atlascopco.com
mailto:miroslav.bundil@atlascopco.com
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Ingersoll-

Rand 

Technologies 

s.r.o. 

14.02.2020 

e-mailom: 

michal_sigu

t@eu.irco.c

om 

áno 

výpis 

z obchodného 

registra 

https://or.justic

e.cz/ias/ui/rejstr

ik 

 

 

 

nie 

 

 

záznam 

z registra 

osôb so 

zákazom 

účasti 

www.uvo.

gov.sk 

 

 

 

nie  

 

 

 

Veskom, 

spol. s r.o. 
14.02.2020 

e-mailom: 
gmiterko@v

eskom.cz 

áno 

výpis 

z obchodného 

registra 
https://or.justic

e.cz/ias/ui/rejstr

ik  

 

 

nie 

záznam 

z registra 

osôb so 

zákazom 

účasti 

www.uvo.

gov.sk 

áno 

b) zoznam predložených ponúk7: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum 

predloženia/dát

um 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria8 

Vyhodnotenie splnenia 

podmienok9 
Poznámka 

Veskom, spol. s r.o. 
Dolnoměcholupská 

522/12a 

111 01 Praha 10 – Dolní 

Měcholupy 

IČO: 44 849 095 

06.03.2020 / 

23.03.2020 

Príloha č. 1 

Návrh na 

plnenie 

kritérií  

Príloha č. 2 Vyhodnotenie 

splnenia podmienok 
 

Atlas Copco s.r.o. 

Elektrárenská 4 

831 04 Bratislava 

IČO: 36 289 833 

06.03.2020 / 

23.03.2020 

Príloha č. 1 

Návrh na 

plnenie 

kritérií 

Príloha č. 2 Vyhodnotenie 

splnenia podmienok 
 

 

9. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: - 

10. Identifikácia úspešného uchádzača:     Atlas Copco s.r.o., Elektrárenská 4, 831

        04 Bratislava, IČO: 36 289 833 

11. Cena víťaznej ponuky10 :      436 732,50 EUR bez DPH, t.j.  

524 079,00 EUR s DPH 

12. Spôsob vzniku záväzku11:      Zmluva o dielo 

13. Typ a podmienky realizácie: 

Lehota plnenia:  9 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy 

Miesto realizácie:  Železiarne Podbrezová a.s., Nový 

Závod, Kompresorová stanica NZ, 

Strojárenská ulica 24, 976 43 Valaská – 

Piesok 

                                                 
7 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
8 Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
9 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 

požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
10 Uviesť s DPH aj bez DPH. 
11 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 

mailto:michal_sigut@eu.irco.com
mailto:michal_sigut@eu.irco.com
mailto:michal_sigut@eu.irco.com
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
mailto:gmiterko@veskom.cz
mailto:gmiterko@veskom.cz
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Bc. Monika Gondová, projektový           

manažér 

 

............................................................. 

JUDr. Lucia Danková, špecialista - verejné 

obstarávanie 

 

............................................................. 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    V Podbrezovej, dňa 23. 03. 2020 

16. Prílohy12:  

1. Návrh na plnenie kritérií 

2. Vyhodnotenie splnenia podmienok 

 

 

                                                 
12 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu. 
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PRÍLOHA č. 1: Návrh na plnenie kritérií 

 

V zmysle podmienok uverejnených vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 14.02.2020 (ďalej len 

„Výzva“) boli na vyhodnotenie ponúk stanovené nasledovné kritériá: 

1 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 

1.1 Vyhlasovateľ stanovil kritéria na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu 

ponuku na Predmet zákazky. Ponuky, ktoré splnili všetky podmienky stanovené Výzve boli 

vyhodnotené na základe kritéria najlepší pomer ceny a kvality. 

1.2 Vyhodnotenie ponúk sa zrealizovalo na základe štyroch čiastkových hodnotiacich kritérií: 

Kritéria na hodnotenie ponúk (spolu 100 bodov) Váha kritéria 

K1 
Navrhovaná celková cena uchádzača 

- spolu max. 20 bodov (v rámci K1) 
20% 

K2 
Výkonnosť (množstvo dodávaného vzduchu) 

- spolu max. 20 bodov (v rámci K2) 
20% 

K3 

Špecifická spotreba elektriny pri max. výkone (merná 

spotreba) 

- spolu max. 40 bodov (v rámci K3) 

40% 

K4 
Celková spotreba elektriny 

- spolu max. 20 bodov (v rámci K4) 
20% 

 

1.3 Spôsob hodnotenia čiastkových hodnotiacich kritérií: 

Kritéria na hodnotenie ponúk (spolu 100 bodov) Maximálny 

počet bodov 

K1 
K1* = (ponuka s najnižšou číselnou hodnotou / 

vyhodnocovaná ponuka) x  20 
20 

K2 
K2* =(vyhodnocovaná ponuka / ponuka s najvyššou číselnou 

hodnotou)  x  20 
20 

K3 
K3* = (ponuka s najnižšou číselnou hodnotou / 

vyhodnocovaná ponuka) x  40 
40 

K4 
K4* = (ponuka s najnižšou číselnou hodnotou / 

vyhodnocovaná ponuka) x  20 
20 

* kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta 

1.4 Na vyhodnotenie ponúk sa použila bodovacia stupnica v rozsahu 0 – 100 bodov.  

1.5 Každej jednotlivo posudzovanej ponuke sa podľa čiastkových hodnotiacich kritérií pridelila bodová 

hodnota, ktorá preukázala úspešnosť posudzovanej ponuky v rámci čiastkového hodnotiaceho 

kritéria. 

1.6 Body dosiahnuté za čiastkové hodnotiace kritériá, špecifikované v bode 1.3, sa spočítali. 

Vyhlasovateľ určil poradie ponúk uchádzačov na základe celkového súčtu všetkých bodov 

pridelených jednotlivým posudzovaným ponukám v rámci jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk, 
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počnúc najvyšším celkovým počtom bodov a postupným znižovaním získaných celkových počtov 

bodov. 

1.7 Poradie uchádzačov bolo zostavené klesajúcim spôsobom, t.j. porovnaním a klesajúcim 

usporiadaním celkových počtov bodov získaných uchádzačmi, to znamená počnúc ponukou 

uchádzača s najvyšším celkovým počtom bodov a končiac ponukou uchádzača s najnižším celkovým 

počtom bodov. 

1.8 Ponuka uchádzača, ktorá získala najvyšší celkový počet bodov, bola vyhodnotená ako úspešná. 

 

V lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku dvaja uchádzači, pričom v ponukách podľa príloh 

špecifikovali svoje kritériá nasledovne: 

 

Veskom spol. s r.o., Dolnoměcholupská 522/12a, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 44 849 095 

Kritérium: Hodnota 

K1 Navrhovaná celková cena uchádzača (bez DPH) 532 749,65 € 

K2 Výkonnosť (množstvo dodávaného vzduchu) 17 000 Nm3/h 

K3 Špecifická spotreba elektriny pri max. výkone (merná spotreba) 96,76 W/Nm3 

K4 Celková spotreba elektriny 1 644,98 kW 

 

Atlas Copco s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, IČO: 36 289 833 

Kritérium: Hodnota 

K1 Navrhovaná celková cena (bez DPH) 436 732,50 € 

K2 Výkonnosť (množstvo dodávaného vzduchu) 15 793 Nm3/h 

K3 Špecifická spotreba elektriny pri max. výkone (merná spotreba) 100,08 W/Nm3 

K4 Celková spotreba elektriny 1 580,6 kW 

 

Podľa bodu 1.3 boli kritériá vyhodnotené  a zostavená nasledovná porovnávacia tabuľka pridelených 

bodov: 

Kritérium 
Veskom spol. s r.o. 

počet bodov 
Atlas Copco s.r.o. 

počet bodov 

K1 16,40 20,00 

K2 20,00 18,58 

K3 40,00 38,67 

K4 19,22 20,00 

Sumár 95,62 97,25 

 

Poradie uchádzačov: 

1. úspešný uchádzač - Atlas Copco s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, IČO: 36 289 833 

2. neúspešný uchádzač – Veskom spol. s r.o., Dolnoměcholupská 522/12a, 111 01 Praha 10 – Dolní 

Měcholupy, IČO: 44 849 095 
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PRÍLOHA č. 2: Vyhodnotenie splnenia podmienok 
 

PČ 
Zoznam 

dokladov13 

Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 

Atlas Copco s. r. o. Veskom, spol. s r.o. 

 

Elektrárenská 4 

831 04 Bratislava 

 

Dolnoměcholupská 522/12a 

111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy 

 

IČO: 36 289 833 IČO: 448 49 095 

1. 

Identifikácia 

uchádzača 
podľa bodu 7.2 a) 

Výzvy 

    

2. 

Položkový 

rozpočet - 

výkaz výmer 
podľa bodu 7.2 b) 

Výzvy  

  
 

doplnený dňa 17.03.2020 na základe 

zaslanej „Žiadosti o doplnenie 

predložených dokladov“ zo dňa 

13.03.2020 

  
 

doplnený dňa 16.03.2020 na základe 

zaslanej „Žiadosti o doplnenie predložených 

dokladov“ zo dňa 13.03.2020 

3. 

Položkový 

rozpočet - 

výkaz výmer 
podľa bodu 1.5 

Prílohy č. 1 – 

Opis predmetu 

zákazky 

    

4. 

Katalógový list 

/ technický list 

kompresora 
podľa bodu 1.5 

Prílohy č. 1 – 

Opis predmetu 

zákazky 

    

5. 

Výkonové 

parametre 
podľa bodu 7.2 c) 

Výzvy 

    

6. 

Návrh na 

plnenie kritéria 

– Kritérium 1 
podľa bodu 7.2 d) 

Výzvy 

    

7. 

Návrh na 

plnenie kritéria 

– Kritérium 2 
podľa bodu 7.2 e) 

Výzvy 

    

8. 

Návrh na 

plnenie kritéria 

– Kritérium 3 
podľa bodu 7.2 e) 

Výzvy 

    

                                                 
13V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať stavebné 
práce/poskytovať službu predkladá výpis z obchodného registra,  živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie (uviesť). 
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9. 

Návrh na 

plnenie kritéria 

– Kritérium 4 
podľa bodu 7.2 e) 

Výzvy 

    

10. 

Podmienky 

účasti  
podľa bodu 7.2 f) 

Výzvy 
 

Osobné 

postavenie 

Výpis z obchodného registra zo dňa 

06.03.2020 

 

 

 

Výpis z verejnej časti Živnostenského 

registra ČR zo dňa 26.02.2020 

 

11. 

Podmienky 

účasti  
podľa bodu 7.2 f) 

Výzvy 
 

Technická 

alebo odborná 

spôsobilosť 

Referenčné dodávky obdobných 

zariadení 

 

Čestné vyhlásenie o splnení 

podmienok účasti 

 

 

Zoznam najvýznamnejších 

realizovaných projektov za posledné 3 

roky  

12. 

Návrh Zmluvy 

o dielo 
podľa bodu 7.2 g) 

Výzvy 
 

  
 

doplnený dňa 17.03.2020 na základe 

zaslanej „Žiadosti o doplnenie 

predložených dokladov“ zo dňa 

13.03.2020 

  

13. 

Čestné 

vyhlásenie 

o neprítomnosti 

konfliktu 

záujmov 
podľa bodu 7.2 h) 

Výzvy 

  
 

doplnené dňa 17.03.2020 na základe 

zaslanej „Žiadosti o doplnenie 

predložených dokladov“ zo dňa 

13.03.2020 

  

 


