
 

 

 

I N F O R M Á C I A  

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OSOBY PODĽA § 7 ZVO 

Úradný názov:  MONTA Žilina, s.r.o. 

Poštová adresa:  Dlhá 586/101 

Mesto/obec:  Žilina PSČ: 010 09 

IČO:  45 978 484 

Kontaktná osoba:  Mgr. Eva Hrubošková 

E-mail:  eva.hruboskova@centrum.sk Telefón: +421 944362605 

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA 

Názov pridelený zákazke:  Dodanie technológií pre projekt s názvom Zvýšenie 

konkurencieschopnosti spoločnosti MONTA Žilina, 

s.r.o. prostredníctvom inovácie segmentu strojárskej 

výroby. 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na 

súťaž (výzvy na predkladanie ponúk): 

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku 

Európskej únie: 2013/S  249-434961, 24.12.2013 

 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku 

verejného obstarávania: 20057-MST, 251 z 21.12.2013 

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 

 

Označenie relevantnej informačnej povinnosti 

podľa § 44 ods. 2 zákona: 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  a poradie 

uchádzačov 

Identifikácia úspešného uchádzača: Logický celok č. 1 – CNC sústruh so základným 

náradím - Teximp, s.r.o., Ľ. Štúra 1680/36, Beluša 

018 61 

Logický celok č. 2 – CNC fréza so základným náradím 

a zverákmi - Teximp, s.r.o., Ľ. Štúra 1680/36, Beluša 

018 61 

Logický celok č. 3 – Elektroiskrová  drôtová rezačka - 

EMOTEK, spol. s r.o., Piešťanská 44, Nové Mesto 

nad Váhom  915  01 

Poradie ďalších uchádzačov: V rámci vyhláseného postupu zadávania zákazky boli 

predložené dve ponuky. Od uchádzača č. 1 – Teximp, 

s.r.o., Ľ. Štúra 1680/36, Beluša 018 61, IČO: 

36 395 145 jedna ponuka na logický celok č. 1 a na 

logický celok č. 2. Od uchádzača č. 2 - EMOTEK, 

spol. s r.o., Piešťanská 44, Nové Mesto nad Váhom  

915  01, IČO: 34 112 936 jedna ponuka na logický 

celok č. 3. 

Dátum zverejnenia tejto informácie: 23.06.2014 

 

4. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 

Odôvodnenie nezrušenia 

postupu v zmysle § 46 

ods. 2 ZVO: 

Osoba podľa 7 ZVO postupovala v súlade s § 9 ods. 3 ZVO, pričom za 

účelom dosiahnutia čo možno najväčšieho počtu ponúk, pripustila rozdeliť 

predmet zákazky na 3 samostatné časti (3 logické celky). 

Pri zadávaní predmetnej zákazky stanovila iba také podmienky účasti, ktoré 
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boli nevyhnutné na výber dodávateľa schopného plniť si svoje záväzky 

a dodať predmet zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite. 

V rámci prieskumu trhu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná 

hodnota zákazky (246 821,00 € bez DPH, v prípade rozdelenia zákazky: log. 

celok č. 1 - 80 899,00 € bez DPH, log. celok č. 2 - 108 072,00 € bez DPH, 

logický celok č. 3 - 57 850,00 € bez DPH) boli oslovení 17 záujemcovia. 

Súťažné podklady si vyžiadali 3 záujemcovia. V rámci vyhláseného postupu 

nebolo osobe podľa § 7 ZVO doručené žiadne vysvetlenie k obsahu  

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo k súťažným podkladom. 

Taktiež nebola podaná žiadna žiadosť o nápravu. 

V lehote na predkladanie ponúk boli predložené 3 ponuky, z toho na logický 

celok č. 1 a logický celok č. 2 dve ponuky od toho istého uchádzači – Teximp, 

s.r.o., na logický celok č. 3 jedna ponuka od uchádzača – EMOTEK, spol. s 

r.o. Ponuky uchádzačov splnili všetky podmienky účasti ako i technické 

požiadavky k predmetu zákazky. Výsledné ponuky jednotlivých uchádzačov 

sú uvedené v časti 3. tejto Informácie. 

Osoba podľa § 7 ZVO vynaložila maximálne úsilie, aby poskytla informácie 

o predmetnom verejnom obstarávaní čo najširšiemu okruhu záujemcov. 

Z hľadiska predmetu zákazky sa nejedná o bežne spotrebný tovar a ide o úzky 

okruh dodávateľov. 

Osoba podľa § 7 ZVO dosiahla procesom verejného obstarávania výhodné 

ponuky. Ďalším aspektom prijatia ponúk je časová tieseň a ohrozenie 

realizácie celého projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

MONTA Žilina, s.r.o. prostredníctvom inovácie segmentu strojárskej výroby“. 

Po zhodnotení uvedených skutočností osoba podľa § 7 ZVO dospela 

k presvedčeniu, že realizácia projektu bude prevedená v zmysle zmluvných 

podmienok v súlade s dodržaním princípu hospodárnosti a efektívnosti 

a nevidí tak dôvod neakceptovania ponúk.   

 


