
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 
 
 
 

Identifikácia prijímateľa STATON s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany 
Zastúpené: LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava 
(email: senarikova@aksenarikova.sk) , zast. JUDr. Eva Senáriková - osoba      
zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

II. Forma prieskumu trhu   III. Miesto prieskumu 

Osobne   LEGAL TENDER s.r.o. 

Telefonicky   Ružová dolina 8 

Prostredníctvom internetu   821 09 Bratislava 
 

Elektronickou poštou X   

Poštou   IV. Dátum prieskumu – otváranie 
ponúk 

Iný spôsob – uviesť :    20.02.2023 o 12:30 hod. 
 

 
 

V. Predmet zákazky VI. časti  

Kombinované automatizované povlakovacie zariadenie pre tvorbu 
nanoštruktúrovaných povlakov technológiou ARC a HIPIMS s 
príslušenstvom 

nie 
(služby) 

 
VII. Poradie uchádzačov podľa kritéria (kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena bez  DPH,) 
 

 Označenie Sídlo Konečná cena v EUR 
bez DPH 

1. ECM Systems, spol. 
s r.o. 

Partizánska Ľupča 552, 032 15 
Partizánska Ľupča 

1 223 000,00 

2. Vakuum servis s.r.o. Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 

1 336 000,00 

 
 
VIII. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti  

Ponuky boli vyhodnocované na základe výzvy/oslovenia dodávateľov spolu zverejnením a následného 

predloženia ponúk.  

Výzvou zo dňa 30.01.2023 boli mailom oslovení 7 záujemci (ECM Systems, spol. s r.o., Vakuum servis 
s.r.o., LMH-SOF, s.r.o., SAMO Europe s.r.o., KVANT spol. s r.o., GAGE Ints.r.o., Activair s.r.o.) na 
predloženie ponuky. Zároveň v ten istý deň boli stiahnuté z internetu výpisy z OR v SR a ČR za 
účelom overenia oprávnenia dodávať tovar. Taktiež bola v rovnaký deň výzva na predkladanie ponúk 
zverejnené na webovom sídle spoločnosti STATON a na emailovú adresu zakazkycko@vlada.gov.sk 
bola zaslaná informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 20.02.2023 do 12.00 
hod. 
 
V lehote na predkladanie ponúk boli  predložené 2 ponuky:  

mailto:senarikova@aksenarikova.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


1. Vakuum servis  s.r.o. 14.02.2023 o 10,30 hod. mailom  
2. ECM Systems, spol. s r.o. 17.02.2023 o 13:56 hod. mailom 

 
Po zostavení poradia na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (cena bez DPH), bol identifikovaný 
uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste ECM Systems s.r.o. Následne sa u tohto uchádzača 
vyhodnotilo splnenie  podmienok účasti (doklad o oprávnení dodávať tovar – výpis z OR, uchádzač 
v svojej ponuke predložil) a požiadavky na predmet zákazky. Úspešný uchádzač splnil podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky 
 
Vzhľadom na predložené ponuky možno konštatovať, že úspešným uchádzačom je ECM Systems, 
spol. s r.o., ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou 1 223 000,00 EUR bez DPH , 1 467 600,00 EUR 
s DPH 

 
Typ a podmienky realizácie zmluvy: kúpna zmluva. Platobné podmienky:  úspešný uchádzač je 
oprávnený vystaviť faktúru  vo výške 40% z ceny tovaru do 5 dní odo dňa vystavenia objednávky a vo 
výške 60 % z ceny tovaru po dodávke a potvrdení preberacieho protokolu.  
Miesto dodania pre všetky časti: Sadová 9, 038 53 Turany 

Lehota plnenia: 8 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky najskôr potom ako zmluva nadobudne 
účinnosť. Znenie kúpnej zmluva bolo súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky 

Osoba vykonávajúca prieskum trhu JUDr. Eva Senáriková 

Funkcia Osoba zodpovedná za prieskum 

Podpis 
 
 
 
V Bratislave 20.02.2023 

 

 

 


