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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:      HERN s.r.o. 

2. Názov zákazky:                             Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a 

        technologických procesov v spoločnosti HERN 

        s.r.o. - dodávka 4 druhov zariadení  

3. Predmet zákazky:     nákup zariadení - 2 kusov CNC sústruhu 

        malého, 1 ks Dvojpaletového CNC  

        frézovacieho 5osého a 1 ks Ohraňovacieho 

        lisu a 1 ks Frézy vertikál 3+1A os index 

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

5. Kód CPV:      42621100-6 CNC sústruhy 

        42636000-3 Lisy 

        42637300-3 Obrábacie stroje na frézovanie 

        kovu 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   nebola pred vyhlásením súťaže určená 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a 

        technologických procesov v spoločnosti HERN 

        s.r.o.; NFP313010Q078 

8. Operačný program:     Výskum a inovácie 

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

        následného predloženia cien alebo ponúk 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena bez DPH 

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

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 
Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

MDTC, s.r.o. 08.03.2019 e - mailom áno áno 

Supptech s. r. o. 08.03.2019 e - mailom áno áno 

DMG MORI Czech 
s. r. o. - 

08.03.2019 e - mailom áno 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 bez DPH. 

3
 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 

4
 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
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organizačná 
zložka 

KOVOSVIT MAS 
Machine Tools, 

a.s. 
08.03.2019 e - mailom áno áno 

TRUMPF Slovakia, 
s.r.o. 

08.03.2019 e - mailom áno áno 

Miroslav 
Chovančák - 

METAL MACHINE 
08.03.2019 e - mailom áno áno 

b) zoznam predložených ponúk5: 

1. časť súťaže - CNC sústruh malý 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok7 
Poznámka 

Supptech s. r. o. 

Električná 11 

911 01 Trenčín 

13.03.2019/21.
03.2019 

374 700 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

KOVOSVIT MAS 
Machine Tools, 

a.s. 

náměstí Tomáše 
Bati 419 

391 02 Sezimovo 
Ústí 

Česká republika 

13.03.2019/21.
03.2019 

382 000 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

MDTC, s.r.o. 

Benkova 4025/6 

036 01 Martin 

15.03.2019/21.
03.2019 

395 680 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

                                                      
5
 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  

6
 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 

7
 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 

na predmet zákazky).  
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predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

GALIKA, spol. s 
r.o. 

ul. S. Jurkoviča 13 

915 01 Nové 
Mesto nad Váhom 

15.03.2019/21.
03.2019 

488 000 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

DMG MORI Czech 
s.r.o. 

Kaštanová 392/8 

620 00 Brno 

Česká republika 

prostredníctvom 

DMG MORI Czech 
s. r. o. - 

organizačná 
zložka 

Brnianska 2 

911 05 Trenčín 

18.03.2019/21.
03.2019 

362 460 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

2. časť súťaže - Dvojpaletové CNC frézovacie 5osé 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 

kritéria8 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok9 
Poznámka 

Supptech s. r. o. 

Električná 11 

911 01 Trenčín 

13.03.2019/21.
03.2019 

1 209 400 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

Miroslav 13.03.2019/21. 1 200 000 EUR splnil Podrobne 

                                                      
8
 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 

9
 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 

na predmet zákazky).  
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Chovančák - 
METAL MACHINE 

Suchá Hora 267 

02713 Suchá Hora 

03.2019 bez DPH splnenie 
podmienok v 

Zápisnici z 
vyhodnotenia  

dokladov 
predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

MDTC, s.r.o. 

Benkova 4025/6 

036 01 Martin 

15.03.2019/21.
03.2019 

1 149 500 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

GALIKA, spol. s 
r.o. 

ul. S. Jurkoviča 13 

915 01 Nové 
Mesto nad Váhom 

15.03.2019/21.
03.2019 

1 456 350 EUR 
bez DPH 

splnil 
podmienky 

účasti 

nesplnil 
požiadavky na 

predmet zákazky 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

3. časť súťaže - Ohraňovací lis 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 
kritéria10 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok11 
Poznámka 

Supptech s. r. o. 

Električná 11 

911 01 Trenčín 

13.03.2019/21.
03.2019 

298 000 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 

                                                      
10

 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
11

 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 
na predmet zákazky).  
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vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

Miroslav 
Chovančák - 

METAL MACHINE 

Suchá Hora 267 

02713 Suchá Hora 

13.03.2019/21.
03.2019 

1 200 000 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

MDTC, s.r.o. 

Benkova 4025/6 

036 01 Martin 

15.03.2019/21.
03.2019 

326 420 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

TRUMPF Slovakia, 

s.r.o. 

Galgovecká 

7/3665 

040 11 Košice 

20.03.2019/21.
03.2019 

266 300 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

4. časť súťaže - Fréza vertikál 3+1A os index 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum 
predloženia/ 
vyhodnotenia 

Návrh 
na plnenie 
kritéria12 

Vyhodnotenie 
splnenia 

podmienok13 
Poznámka 

Supptech s. r. o. 

Električná 11 

911 01 Trenčín 

13.03.2019/21.
03.2019 

312 200 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  

                                                      
12

 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH. 
13

 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky 
na predmet zákazky).  
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dokladov 
predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

KOVOSVIT MAS 
Machine Tools, 

a.s. 

náměstí Tomáše 
Bati 419 

391 02 Sezimovo 
Ústí 

Česká republika 

13.03.2019/21.
03.2019 

187 000 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

MDTC, s.r.o. 

Benkova 4025/6 

036 01 Martin 

15.03.2019/21.
03.2019 

297 000 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

DMG MORI Czech 
s.r.o. 

Kaštanová 392/8 

620 00 Brno 

Česká republika 

prostredníctvom 

DMG MORI Czech 
s. r. o. - 

organizačná 
zložka 

Brnianska 2 

911 05 Trenčín 

18.03.2019/21.
03.2019 

309 950 EUR 
bez DPH 

splnil 

Podrobne 
splnenie 

podmienok v 
Zápisnici z 

vyhodnotenia  
dokladov 

predložených 
uchádzačmi a 

Zápisnici z 
vyhodnotenia 
požiadaviek na 

predmet zákazky  

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení14: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

    

                                                      
14

 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný 
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.). 
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d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  žiadny uchádzač nebol vylúčený. 
        Uchádzač GALIKA, spol. s r.o. nebol  
        zaradený do konečného  
        vyhodnotenia ponúk na 2. časť súťaže 
        - Dvojpaletové CNC frézovacie 5osé 
        kvôli nesplneniu parametrov  
        zariadenia 

13. Identifikácia úspešného uchádzača:    1. časť súťaže - CNC sústruh malý - 
        DMG MORI Czech s.r.o.  
        prostredníctvom DMG MORI Czech s. 
        r. o. - organizačná zložka 
        2. časť súťaže - Dvojpaletové CNC 
        frézovacie 5osé - MDTC, s.r.o. 
        3. časť súťaže - Ohraňovací lis -  
        TRUMPF Slovakia, s.r.o. 
        4. časť súťaže - Fréza vertikál 3+1A os 
        index - KOVOSVIT MAS Machine 
        Tools, a.s. 
 

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:     1. časť súťaže - CNC sústruh malý - 
        434 952 EUR s DPH 

        2. časť súťaže - Dvojpaletové CNC 
        frézovacie 5osé - 1 379 400 EUR s 
        DPH 

        3. časť súťaže - Ohraňovací lis -  
        319 560 EUR s DPH 

        4. časť súťaže - Fréza vertikál 3+1A os 
        index - 187 000 EUR bez DPH  
        (dodávateľ z ČR) 

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     1. časť súťaže - CNC sústruh malý - 
        362 460 EUR bez DPH 

        2. časť súťaže - Dvojpaletové CNC 
        frézovacie 5osé - 1 149 500 EUR bez 
        DPH 

        3. časť súťaže - Ohraňovací lis -  
        266 300 EUR bez DPH 

        4. časť súťaže - Fréza vertikál 3+1A os 
        index - 187 000 EUR bez DPH 

16. Spôsob vzniku záväzku15:      Kúpne zmluvy 

17. Podmienky realizácie zmluvy16:    Lehota plnenia: 

                                                      
15

 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
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        1. časť súťaže - CNC sústruh malý - 6 
        mesiacov od objednania 

        2. časť súťaže - Dvojpaletové CNC 
        frézovacie 5osé - 9 mesiacov od 
        objednania 

        3. časť súťaže - Ohraňovací lis - 5 
        mesiacov od objednania 

        4. časť súťaže - Fréza vertikál 3+1A os 
        index - 6 mesiacov od objednania 

        Miesto realizácie: 

        1. časť súťaže - CNC sústruh malý - 
        HERN s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 
        Námestovo 

        2. časť súťaže - Dvojpaletové CNC 
        frézovacie 5osé - HERN s.r.o.,  
        Kliňanská 564, 029 01Námestovo 

        3. časť súťaže - Ohraňovací lis -  
        HERN s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 
        Námestovo 

        4. časť súťaže - Fréza vertikál 3+1A os 
        index - HERN s.r.o., Kliňanská 564, 
        029 01 Námestovo 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    V Bratislave dňa 08.03. - 21.03.2019 

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Mgr. Tomáš Šlachta, 26.03.2019 

 

20. Prílohy17:  

- Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov 

- Zriadenie komisie, menovacie dekréty komisie 

- Zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na zakazkycko@vlada.gov.sk 

- Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom 

- Zoznam záujemcov, ktorým bola zaslaná výzva 

- Printscreeny výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej na webovom sídle prijímateľa 

- Ponuky uchádzačov 

- Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky 

- Čestné vyhláseniačlenov komisie 

- Zápisnica z otvárania ponúk 

- Zápisnica z vyhodnotenia dokladov predložených uchádzačmi 

- Zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky 

                                                                                                                                                                      
16

 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
17

 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 
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- Oznámenie o nezaradení do konečného vyhodnotenia ponúk 

- Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

- Kúpne zmluvy 

 

 

 


