
 
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 

 

 

1. Názov vyhlasovateľa/prijímateľa:   POLYSTON, s.r.o. 

2. Predmet/názov zákazky:   Technológie pre modernizáciu a automatizáciu 

procesov v spoločnosti POLYSTON, s.r.o. 

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

5. Operačný program:    Integrovaná infraštruktúra 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu:  Na základe výzvy/oslovenia potenciálnych 

dodávateľov a následného predloženia ponúk 

 

7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:  Najnižšia celková cena za predmet zákazky  

       bez DPH 

8. Identifikovanie vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 

vyhodnocované: 

a) Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov a dátum ich oslovenia 
 

Názov osloveného dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať predmet 

zákazky – v 

rozsahu predmetu 

zákazky  

(áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 
áno/nie 

Daluma žeriavy a dráhy s.r.o. 

Hlavná 337/54 

067 77 Zemplínske Hámre 

25.02.2022 
Písomne/Elektronicky

/priame oslovenie 
áno nie 

B + R OK VZT, Banská Bystrica, spol. s r.o. 

Stavebná 2632/1 

974 01 Banská Bystrica 

25.02.2022 
Písomne/Elektronicky

/priame oslovenie 
áno áno 

IST, s.r.o. 

Račianska 88 B 

831 02 Bratislava 

25.02.2022 
Písomne/Elektronicky

/priame oslovenie 
áno áno 

Italcomma Moravia s.r.o. 

Arbesova 820 

Plzeňské Předměstí 

337 01 Rokycany, ČR 

25.02.2022 
Písomne/Elektronicky

/priame oslovenie 
áno nie 

 

b) Informácia o oprávnenosti potenciálnych dodávateľov dodávať tovar 

 

Názov osloveného dodávateľa Overenie oprávnenosti dodávať tovar 

Daluma žeriavy a dráhy s.r.o. 

Hlavná 337/54 

067 77 Zemplínske Hámre 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=259430&SID=8&P=0 

 

- výroba strojov pre hospodárske odvetvia, kúpa tovaru na 

účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 



 

B + R OK VZT, Banská Bystrica, spol. s 

r.o. 

Stavebná 2632/1 

974 01 Banská Bystrica 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=291850&SID=3&P=0 

 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod, konštruovanie strojných zariadení 

IST, s.r.o. 

Račianska 88 B 

831 02 Bratislava 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=600768&SID=2&P=0 
 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod), Výroba strojov a zariadení pre všeobecné 

účely 

Italcomma Moravia s.r.o. 

Arbesova 820 

Plzeňské Předměstí 

337 01 Rokycany, ČR 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=345130&typ=PLATNY 

 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

c) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku 
 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 

ponuku 

Dátum predloženia 

ponúk/ 

 

dátum vyhodnotenia 

ponúk 

Návrh na 

plnenie 

kritéria:
 

 

Najnižšia cena 

bez DPH 

v eur 

 
Poradie 

Daluma žeriavy a dráhy s.r.o. 

Hlavná 337/54 

067 77 Zemplínske Hámre 

16.03.2022 

o 16:08 hod. 

doručená 

elektronicky 

/ 

10.05.2022 

1 993 750,00 € 1.miesto  

B + R OK VZT, Banská Bystrica, spol. s 

r.o. 

Stavebná 2632/1 

974 01 Banská Bystrica 

17.03.2022 

o 11:12 hod. 

doručená 

elektronicky 

/ 

10.05.2022 

2 093 600,00 € 2.miesto 

IST, s.r.o. 

Račianska 88 B 

831 02 Bratislava 

16.03.2022 

o 7:55 hod. 

doručená 

elektronicky 

/ 

10.05.2022 

2 153 250,00 € 3.miesto 

 

d) Posúdenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 

zákazky 

 
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na 

predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe 

kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom 

mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na 

predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, ktorí predložili 

ponuku.  



 

Prijímateľ uplatnil pravidlo, že v prípade, ak bola predložená viac ako jedna ponuka, vyhodnocuje 

splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení 

ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, 

ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

 

Na základe vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa na 1.mieste 

umiestnil dodávateľ Daluma žeriavy a dráhy s.r.o. 

 

PODMIENKY ÚČASTI: 

 

Prijímateľ posúdil splnenie podmienok účasti na základe predložených dokladov a to: 

- Výpis z obchodného registra (výroba strojov pre hospodárske odvetvia, kúpa tovaru na účely 

jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) 

 

Dodávateľ spĺňa podmienky účasti. 

 

POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY: 

 

Pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky prijímateľ požiadal dodávateľa Daluma 

žeriavy a dráhy s.r.o. o vysvetlenie ponuky a to konkrétne: či v rámci každého logického celku 

všetky ním ponúknuté zariadenia budú zabezpečovať sledovanie cez čiarový kód tak, ako je to 

uvedené vo Výzve na prekladanie ponúk, bod. II. Názov a opis predmetu zákazky, časť 

Technologické zariadenia/logické celky predmetu zákazky. 

 

Prijímateľ požiada dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených  v ponuke, ak 

z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie 

požiadavky na predmet zákazky. Ak dodávateľ v lehote určenej prijímateľom nedoručí vysvetlenie 

alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky 

podľa záverov prijímateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, 

prijímateľ ponuku tohto dodávateľa vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti 

a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho dodávateľa v poradí. 

 

Dodávateľovi bola žiadosť o vysvetlenie ponuky zaslaná dňa 25.04.2022. 

Dodávateľ doručil vysvetlenie ponuky dňa 27.04.2022, t.j. v lehote určenej prijímateľom (do troch 

pracovných dní). 

 

Na základe doručeného vysvetlenia ponuky prijímateľ konštatuje, že dodávateľ Daluma žeriavy 

a dráhy s.r.o. splnil požiadavky a predmet zákazky. 

 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 

ponuku 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok 

účasti: 

 

splnil/nesplnil 

Vyhodnotenie splnenia 

požiadaviek na 

predmet zákazky 

 

splnil/nesplnil 

Poznámka 

Daluma žeriavy a dráhy s.r.o. 

Hlavná 337/54 

067 77 Zemplínske Hámre 

splnil splnil - 

 



e) Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie dodávateľov 
 

Dodávateľ/obchodné meno/sídlo alebo miesto 

podnikania 

Kritérium na 

vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena bez 

DPH 

Poradie a výsledok 

vyhodnotenia ponúk 

Daluma žeriavy a dráhy s.r.o. 

Hlavná 337/54 

067 77 Zemplínske Hámre 

1 993 750,00 € 1.miesto/úspešný 

B + R OK VZT, Banská Bystrica, spol. s r.o. 

Stavebná 2632/1 

974 01 Banská Bystrica 

2 093 600,00 € 2.miesto/neúspešný 

IST, s.r.o. 

Račianska 88 B 

831 02 Bratislava 

2 153 250,00 € 3.miesto/neúspešný 

 

9.  Zoznam vylúčených dodávateľov  a dôvod i ch vylúčenia: Nebol vylúčený žiadny dodávateľ 

 

10. Identifikácia úspešného uchádzača:                       Daluma žeriavy a dráhy s.r.o. 

        Hlavná 337/54 

        067 77 Zemplínske Hámre 

11. Konečná zmluvná cena úspešného uchádzača :  1 993 750,00 € bez DPH 

        2 392 500,00 € s DPH 

12. Spôsob vzniku záväzku:     Zmluva o dielo 

13. Lehota plnenia:      18 mesiacov, najneskôr však do 

        31.10.2023 

14. Miesto realizácie:       POLYSTON, s.r.o. 

Družstevná č. 111 

976 32 Badín 

 

 

13. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Ing. Viera Sotníková 

                                                                                   odborný garant  

pre proces zadávania zákazky 

 

Ivan Koša, konateľ 

 

14.  Miesto a dátum  vyhodnotenia ponúk:   10.05.2022 

Badín 

 

15. Prílohy:             

1. Výzva na predkladanie ponúk 

2. Doklad o zaslaní Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom  

3. Výpisy z www.orsr.sk – oslovení potenciálni dodávatelia 

4. Predložené ponuky a doklady preukazujúce dátum predloženia ponuky 

5. Žiadosť o vysvetlenie ponuky a doklad preukazujúci jej zaslanie 

6. Doručené vysvetlenie ponuky a doklad preukazujúci doručenie 

7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk a doklady preukazujúce zaslanie Oznámenia 

o výsledku vyhodnotenia ponúk 

http://www.orsr.sk/


8. Print screen zverejnenej výzvy 

9. Doklad o zaslaní informácie o uverejnení výzvy na  zakazkycko@vlada.gov.sk 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk

