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REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
IČO: 36059099
Prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorej verejný obstarávateľ
poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa
vzťahuje Metodický pokyn CKO č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od 31.10.2018 a stanovuje
pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek.

Zápisnica zo zákazky
„Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S“
1. Názov a sídlo prijímateľa: REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
2. Predmet / názov zákazky: Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: „Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S“ je inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S, ktorá
spočíva v dodávke
- časti 1: Robotizované zváracie a brúsne pracovisko s manipulačným robotom, mobilnými
polohovadlami, prípravou zvarových plôch a defektoskopickým zariadením a
-časti 2: Rozšírenie softvéru riadiaceho systému výroby.
Druh zákazky: tovar
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet,Hlavný slovník:
Hlavný predmet:
42662000-4 Zváracie zariadenia
časť 1: Dodatočné kódy CPV: 42662000-4 Zváracie zariadenia
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
časť 2: Dodatočné kódy CPV: 48810000-9 Informačné systémy
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
logický celok 1:

p.
č.
Názov osloveného dodávateľa

Dátum oslovenia Spôsob oslovenia

1 Azvaro s.r.o., Vajanského 1
90901 Skalica

5. mája 2020

e-mailom elektronicky

áno

5. mája 2020

e-mailom elektronicky

áno

5. mája 2020

e-mailom elektronicky

áno

2 Fronius Slovensko s.r.o., 917 01 Trnava, Nitrianska 5

3 MicroStep spol. s r.o., MicroStep

spol. s r.o., Vajnorská 158, 831 04
Bratislava

Oprávnenie dodávať predmet
zákazky áno/
nie
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REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
IČO: 36059099

logický celok 2:

p.
č.
Názov osloveného dodávateľa

Dátum oslovenia Spôsob oslovenia

1 TRINIT, s.r.o., Kalvária 3, 949 01
Nitra

5. mája 2020

e-mailom elektronicky

áno

5. mája 2020

e-mailom elektronicky

áno

5. mája 2020

e-mailom elektronicky

áno

2 DataCentrum, s.r.o., Piaristická 2,
949 24 Nitra

3 JRM Slovakia s.r.o., Spartovská 11,
917 01 Trnava

Oprávnenie dodávať predmet
zákazky áno/
nie

5.
Spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky: na základe na základe údajov
získaných prieskumom trhu prostredníctvom aritmetického výpočtu doručených ponúk
6.
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:
Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena. Ponuky sa vyhodnocovali na základe najnižšej
ceny. Pod cenou sa rozumie cena za dodanie časti (logického celku) xxx predmetu zákazky v
EUR bez DPH. xxx = číslo časti (logického celku) predmetu zákazky v intervale od 1 do 2.
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REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
IČO: 36059099
7. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bola zákazka vykonaná:
a) zoznam predložených ponúk s uvedeným návrhu na plnenie kritéria:
logický celok 1:
- Uchádzač 1: MicroStep spol. s r.o., Vajnorská 158, 831 04 Bratislava
ponuka doručná dňa 19. mája 2020, o 15:11 hod. e-mailom
Cena: 726 963,35 Eur bez DPH
- Uchádzač 2: RAPČAN SERVIS DETVA, s.r.o., Partizánska 1465, 962 05 Hriňová
ponuka doručná dňa 19. mája 2020, o 15:44 hod. e-mailom
Cena: 719 888,00 Eur bez DPH
- Uchádzač 3: Fronius Slovensko s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava
ponuka doručná dňa 20. mája 2020 o 08:11 hod. e-mailom
Cena: 720 169,00 Eur bez DPH

logický celok 2:
- Uchádzač 1: COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrovo 8, 977 01 Brezno
ponuka doručná dňa 19. mája 2020, o 12:54 hod. e-mailom
Cena: 213 313,00 Eur bez DPH
- Uchádzač 2: TRINIT, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra
ponuka doručná dňa 18. mája 2020, o 14:07 hod. e-mailom
Cena: 213 395,00 Eur bez DPH
- Uchádzač 3: JR Group, s.r.o., Trnavská 1356/10, 010 08 Žilina
ponuka doručná dňa 20. mája 2020, o 10:28 hod. e-mailom
Cena: 208 735,00 Eur bez DPH
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REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
IČO: 36059099
b) podrobný opis vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky:

Podmienka účasti/požiadavka na predmet zákazky
Uchádzač
§ 32 ods. 1 písm.
e) ZVO dokladom o
oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky

1
verejný obstarávateľ si
overil sám v
príslušnom
registri, v
ktorom je
uchádzač
zapísaný splnil

§ 32 ods. 1 písm.
predložil
f) ZVO čestné vysplnil
hlásene, že nemá
uložený zákaz
účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla,
miesta podnikania
alebo obvyklého
pobytu

2

3

4

5

6

verejný obstarávateľ si
overil sám v
príslušnom
registri, v
ktorom je
uchádzač
zapísaný splnil

verejný obstarávateľ si
overil sám v
príslušnom
registri, v
ktorom je
uchádzač
zapísaný splnil

verejný
obstarávateľ si
overil
sám v
príslušnom
registri,
v ktorom
je uchádzač
zapísaný
- splnil

verejný obstarávateľ si
overil sám v
príslušnom
registri, v ktorom je uchádzač zapísaný - splnil

verejný
obstarávateľ si
overil
sám v
príslušnom registri, v
ktorom je
uchádzač
zapísaný
- splnil

predložil
splnil

predložil
splnil

predlo- predložil
žil splnil splnil

predložil
splnil
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REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
IČO: 36059099
Podľa § 40 od. 6
písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní–u uchádzača
nesmie existovať
dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z
verejného obstarávania uchádzača
alebo záujemcu, ak
konflikt záujmov
podľa § 23 zákona
o verejnom obstarávaní nemožno
odstrániť inými
účinnými opatreniami. Verejný obstarávateľ uvedené
skúma počas procesu verejného
obstarávania.

nie sú známe
žiadne informácie o dôvode na vylúčenie, počas procesu
verejného
obstarávania
sa nevyskytli
a nedentifiko-

Identifikačné úda-

predložil splnil

predložil splnil

predložil splnil

predložil
- splnil

predložil splnil

predložil splnil

Návrh uchádzača
na plnenie kritéria
na vyhodnotenie
ponúk

predložil splnil

predložil splnil

predložil splnil

predložil
- splnil

predložil splnil

predložil splnil

Špecifikácia predmetu zákazky

predložil splnil

predložil splnil

predložil splnil

predložil
- splnil

predložil splnil

predložil splnil

Zoznam subdodápredložil vateľov Príloha č.
splnil
6- uchádzač predkladá len v prípade,
že časť predmetu
obstarania bude
realizovať formou
subdodávky

predložil splnil

predložil splnil

predložil
- splnil

predložil splnil

predložil splnil

je uchádzača

nie sú známe žiadne
informácie o
dôvode na
vylúčenie,
počas procesu verejného obstarávania sa
nevyskytli a
vali existencie nedentifikokonfliktu záujmov

vali existencie konfliktu
záujmov

nie sú známe žiadne
informácie o
dôvode na
vylúčenie,
počas procesu verejného obstarávania sa
nevyskytli a
nedentifikovali existencie konfliktu
záujmov

nie sú
známe
žiadne
informácie o
dôvode
na vylúčenie,
počas
procesu
verejného obstarávania sa
nevyskytli a
nedenti-

nie sú známe
žiadne informácie o dôvode na vylúčenie, počas
procesu verejného obstarávania sa
nevyskytli a
nedentifikovali
existencie
konfliktu záujmov

nie sú
známe
žiadne
informácie o dôvode na
vylúčenie, počas procesu verejného
obstarávania sa
nevyskytli
a nedentifikovali
existencie
konfliktu
záujmov

fikovali
existencie konfliktu
záujmov
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REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
IČO: 36059099
c) Poradie uchádzačov:
logický celok 1

Poradie
uchádzačov

Obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania

Najnižšia celková cena v
EUR bez DPH za časť 1

1.

RAPČAN SERVIS DETVA, s.r.o., Partizánska 1465, 962 05 Hriňová

719 888,00

2.

Fronius Slovensko s.r.o., Nitrianska 5, 917 01
Trnava

720 169,00

3.

MicroStep spol. s r.o., Vajnorská 158, 831 04
Bratislava

726 963,35

c) Poradie uchádzačov:
logický celok 2

Poradie
uchádzačov

Obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania

1.

JR Group, s.r.o., Trnavská 1356/10, 010 08
Žilina

208 735,00

2.

COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrovo 8, 977
01 Brezno

213 313,00

3.

TRINIT, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra

213 395,00

8.

Najnižšia celková cena v
EUR bez DPH za časť 2

Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Nikto nebol vylúčený ani z jednej
časti/logického celku
Boli požiadaní o vysvetlenie uchádzači prví v poradí v ráci oboch častí 26.05.2020 JR
Group, s.r.o., Trnavská 1356/10, 010 08 Žilina a RAPČAN SERVIS DETVA, s.r.o., Partizánska 1465, 962 05 Hriňová. Uchádzači predložili v stanovenej lehote svoje vysvetlenie/doplnenie v rámci požiadavky doplniť technickú špecifikáciu - uvedenie konkrétnej ponúkanej hodnoty.
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REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
IČO: 36059099
Uchádzač RAPČAN SERVIS DETVA, s.r.o., Partizánska 1465, 962 05 Hriňová Bol následne požiadaný o vysvetlenie ešte dňa 29.05.2020: Jedná sa o opakovanú presnosť polohovania, kde
bola požadovaná pri priemyselnom robote minimálna hodnota 0,07 mm a uchádzač uviedol 0,06 mm a pri manipulačnom robote minimálna hodnota 0,08 mm uviedol 0,07 mm na uvedené bol požiadaný vysvetliť oba nesúlady.
Uchádzač predložil v stanovenej lehote svoje vysvetlenie v znení: “Opakovateľnosť robota polohovania je presnejšia ako je požadovaná presnosť.”
Predmetné vysvetlenie bolo zo strany spoločnosti REA-S s.r.o. Akceptované ako zdôvodnené a
teda bolo prijaté.
9.

Identifikácia úspešného uchádzača

Identifikácia úspešného uchádzača na časť 1:
Úspešný uchádzač pre časť 1: RAPČAN SERVIS DETVA, s.r.o., Partizánska 1465, 962 05 Hriňová

Cena úspešného uchádzača za celý predmet zákazky: 719 888,00 Eur bez DPH
Odôvodnenie úspešnosti ponuky:
Dôvody úspešnosti ponuky úspešného uchádzača pre časť 1:
Uchádzač RAPČAN SERVIS DETVA, s.r.o., Partizánska 1465, 962 05 Hriňová

splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky a jeho
ponuka je pre spoločnosť REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko najviac výhodná, pretože má najnižšiu cenu za celý logický celok č. 1 daného predmetu zákazky.
9. Identifikácia úspešného uchádzača na časť 2:
Úspešný uchádzač pre časť 2: JR Group, s.r.o., Trnavská 1356/10, 010 08 Žilina

Cena úspešného uchádzača za celý predmet zákazky:208 735, 00 Eur bez DPH
Odôvodnenie úspešnosti ponuky:
Dôvody úspešnosti ponuky úspešného uchádzača pre časť 2:
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REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko
IČO: 36059099
Uchádzač JR Group, s.r.o., Trnavská 1356/10, 010 08 Žilina splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky a jeho ponuka je pre spoločnosť REA-S s.r.o.,
Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko najviac výhodná, pretože má najnižšiu cenu za celý
logický celok č. 2 daného predmetu zákazky.

10. Spôsob vzniku záväzku: Kúpna zmluva na časť 1 a kúpna zmluva na časť 2
12. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:
Mária Ivaničová
splnomocnená osoba
VEROBS, s.r.o.
(spoločnosť splnomocnená realizáciu VO)

13. Miesto a dátum vyhodnotenia zákazky: Banská Bystrica 09.06.2020

