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Záznam z prieskum trhu 

 

1. Názov prijímateľa:      M ä s p o m a spol. s r.o., ul.T.G.Masaryka 8,  

                                                                                             960 01 Zvolen, IČO: 00 650 803 

2. Názov zákazky/predmet zákazky:                      Rast inovačných kapacít v spoločnosti                  

                                                                                                    Mäspoma     

3. Druh zákazky (tovar/služba/práce):   tovary 

4. Kód CPV:      Hlavný kód CPV: 42215000-6 

Časť 1: Dodatočné kódy CPV: 44212300-2, 

42997300-4, 39711210-4, 51542100-4 

Časť 2: Dodatočné kódy CPV: 44212300-2, 

42997300-4, 39711210-4, 51542100-4 

Časť 3: Dodatočné kódy CPV: 39711200-1, 

39711410-6 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:   4 140 282,50 EUR bez DPH 

        Časť 1: 2 185 500,00 EUR bez DPH 

        Časť 2: 1 357 360,00 EUR bez DPH 

        Časť 3: 597 422,50 EUR bez DPH 

6. Názov projektu a kód ITMS2014+:   Rast inovačných kapacít v spoločnosti                       

                                                                                            Mäspoma, 313012W287 

7. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    a) na základe Výzvy a priameho oslovenia 

        dodávateľov a následného predloženia ponúk 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  Celková cena bez DPH v EUR  

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

1. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle Prijímateľa NFP dňa 19.3.2021: 

https://www.maspoma.sk/verejne-sutaze/vyzva-na-predkladanie-ponuk/ 

2. Odoslanie Informácie o zverejnení Výzvy na predkladanie ponúk „Rast inovačných kapacít v 

spoločnosti Mäspoma“ (tovary) na zakazkycko@vlada.gov.sk dňa 19.3.2021; 

                                                      
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. 

https://www.maspoma.sk/verejne-sutaze/vyzva-na-predkladanie-ponuk/
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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3. Oslovenie vybraných záujemcov formou e-mailovej komunikácie dňa 19.3.2021 spôsobilých 

dodávať predmet zákazky (overené v príslušných obchodných registroch): 

a) zoznam oslovených dodávateľov4: 

Časť 1 - Logický celok č. 1: Plnoautomatické navažovanie a dávkovanie makrokomponentov 
nad 25 kg 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 

áno/nie 

LEITNER Slovensko s.r.o.  

Tehelná 7  

915 01 Nové Mesto nad Váhom  
email: leitner@leitnersk.com 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

áno 

MILKING, spol. s r.o.  

Studená 21 

821 04 Bratislava  

email: bratislava@milking.sk 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

áno 

A-T, s.r.o.  

Rybničná 40/K 

831 06 Bratislava 

email: vanco@at-e.sk, 

michal.makva@at-industry.com 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

áno 

Časť 2 - Logický celok č. 2: Plnoautomatický dávkovač mikrokomponentov 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 

áno/nie 

LEITNER Slovensko s.r.o.  

Tehelná 7  

915 01 Nové Mesto nad Váhom  
email: leitner@leitnersk.com 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

áno 

MILKING, spol. s r.o.  

Studená 21 

821 04 Bratislava  

email: bratislava@milking.sk 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

áno 

A-T, s.r.o.  

Rybničná 40/K 

831 06 Bratislava 

email: vanco@at-e.sk, 

michal.makva@at-industry.com 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

áno 

Časť 3 - Logický celok č. 3: Zariadenie na kontinuálnu tepelnú pasterizáciu a praženie 
korenín 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 

áno/nie 

REVTECH S.A.S. 

50 allée des abricotiers 

ZA Champgrand 

19.3.2021 e-mailom áno áno 

                                                      
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia. 
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26270 Loriol sur Drome, 

Francúzsko  

email: revtech@revtech.fr 

RGO Kft. 

Kelemen László utca 1 2900 
Komárom  

email: office@rgo-kft.eu 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

nie 

Glomitech, s.r.o. Tomášikova 
1973/32 

831 04 Bratislava - mestská časť 
Ružinov 

email: office@glomitech.com 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

áno 

Albertina Packaging, spol. s r.o. 

Hlinícka 1 

831 52 Bratislava  

email: valuska@albertina.sk 

19.3.2021 e-mailom áno 

 

nie 

 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Časť 1 - Logický celok č. 1: Plnoautomatické navažovanie a dávkovanie makrokomponentov 

nad 25 kg 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a 

čas 

predložen
ia ponúk 

Návrh 
na plnenie 

kritéria6 

Celková cena 
bez DPH v EUR 

Vyhodnotenie splnenia podmienok7  

Spôsobom A): Prijímateľ použije v 
tomto postupe zadávania zákazky 

spôsob vyhodnotenia ponúk – 

REVERZNÁ SÚŤAŽ v zmysle Výzvy na 
predkladanie ponúk zo dňa 

19.3.2021 

p
o

ra
d

ie
 

MILKING, spol. s 

r.o. 

Studená 21, 821 04 

Bratislava 

email: 

dlha@milking.sk 

21.4.2021 

10:49 hod. 

e-mailom 

2 230 000,00  2. 

A-T, s.r.o. 

Rybničná 40/K, 831 

06 Bratislava 

email: vanco@at-

e.sk 

23.4.2021 

8:48 hod. 

e-mailom 

1 943 700,00 

Uchádzač predložil ponuku 
v elektronickej forme v lehote na 

predkladanie ponúk, s uvedením 
predmetu e-mailu: „Inovácia v 
Mäspome - NEOTVÁRAŤ“. Doklady a 

dokumenty tvoriace obsah ponuky 

uchádzač predložil ako scany 
originálov vo formáte „pdf“, 

vyplnené a podpísané oprávnenou 

1. 

                                                      
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - 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, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  
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osobou konať v mene uchádzača 
podľa bodu XII.  POKYNY NA 

ZOSTAVENIE PONUKY stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk. 
Uchádzač na preukázanie splnenia 

podmienok účasti nepredložil žiaden 
doklad. Prijímateľ overil uchádzača: 
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2

879&SID=2&P=0 a zároveň sa 
uchádzač nachádza aj v ZHS:  

https://www.uvo.gov.sk/zoznam-

hospodarskych-

subjektov/detail/26290?page=1&limi

t=20&sort=nazov&sort-

dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazo

v=&obec=&registracneCislo= 

Náhľad záznamu zo ZHS bol  

priložený k CP uchádzača. 
Predmet podnikania zahŕňa také 
činnosti, ktoré uchádzača oprávňujú 
dodávať predmet zákazky. 
Splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky boli preukázané 
v predložených dokumentoch, 
ponuka uchádzača spĺňa všetky 
stanovené technické požiadavky. 
Záver: uchádzač sa umiestnil na 
základe kritéria na vyhodnotenie 
ponúk na 1. mieste v poradí 
(najnižšia celková cena bez DPH 
v EUR), splnil podmienky účasti 
a jeho ponuka spĺňa požiadavky na 
predmet zákazky stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk. 
Uchádzač je vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač, jeho ponuka 
bude prijatá a bude vyzvaný na 
poskytnutie súčinnosti na uzavretie 
ZoD v zmysle Výzvy na predkladanie 

ponúk zo dňa 19.3.2021. 

LEITNER Slovensko 

s.r.o. 

Tehelná 7,  

915 01 Nové Mesto 
nad Váhom 

email: 

leitner@leitnersk.co

m 

23.4.2021 

9:21 hod. 

e-mailom 

2 248 000,00  3. 

 

 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2879&SID=2&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2879&SID=2&P=0
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
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 Časť 2 - Logický celok č. 2: Plnoautomatický dávkovač mikrokomponentov 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a 

čas 

predloženia 

ponuky 

Návrh 
na plnenie 

kritéria8 

Celková cena 
bez DPH v EUR 

Vyhodnotenie splnenia podmienok9  

Spôsobom A): Prijímateľ použije v 
tomto postupe zadávania zákazky 

spôsob vyhodnotenia ponúk – 

REVERZNÁ SÚŤAŽ v zmysle Výzvy na 
predkladanie ponúk zo dňa 

19.3.2021 

p
o

ra
d

ie
 

MILKING, spol. s 

r.o. 

Studená 21 821 04 

Bratislava 

email: 

dlha@milking.sk 

21.4.2021 

10:49 hod. 

e-mailom 

1 391 000,00  3. 

A-T, s.r.o. 

Rybničná 40/K 831 

06 Bratislava 

email: vanco@at-

e.sk 

23.4.2021 

8:52 hod. 

e-mailom 

1 219 500,00 

Uchádzač predložil ponuku 
v elektronickej forme v lehote na 

predkladanie ponúk, s uvedením 
predmetu e-mailu: „Inovácia v 
Mäspome - NEOTVÁRAŤ“. Doklady a 
dokumenty tvoriace obsah ponuky 

uchádzač predložil ako scany 
originálov vo formáte „pdf“, 
vyplnené a podpísané oprávnenou 
osobou konať v mene uchádzača 
podľa bodu XII.  POKYNY NA 

ZOSTAVENIE PONUKY stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk. 
Uchádzač na preukázanie splnenia 

podmienok účasti nepredložil žiaden 
doklad. Prijímateľ overil uchádzača: 
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2

879&SID=2&P=0 a zároveň sa 
uchádzač nachádza aj v ZHS:  

https://www.uvo.gov.sk/zoznam-

hospodarskych-

subjektov/detail/26290?page=1&limi

t=20&sort=nazov&sort-

dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazo

v=&obec=&registracneCislo= 

Náhľad záznamu zo ZHS bol  

priložený k CP uchádzača. 
Predmet podnikania zahŕňa také 

1. 

                                                      
8 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - 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, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie 

že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2879&SID=2&P=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2879&SID=2&P=0
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/26290?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17309565&nazov=&obec=&registracneCislo
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činnosti, ktoré uchádzača oprávňujú 
dodávať predmet zákazky. 
Splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky boli preukázané 
v predložených dokumentoch, 
ponuka uchádzača spĺňa všetky 
stanovené technické požiadavky. 
Uchádzač predložil Prílohu č. 1 ku 
zmluve o dielo – Špecifikácia - 

vyplnená a podpísaná oprávnenou 
osobou konať v mene uchádzača, 
avšak absentuje údaj Typové 
označenie logického celku 
a obchodné meno výrobcu logického 
celku. 

Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie: 

Uchádzač bude požiadaný 
o vysvetlenie/doplnenie 

chýbajúcich údajov v predloženej  
Prílohe č. 1 ku zmluve o dielo – 

Špecifikácia. Lehota na doručenie 
odpovede bude stanovená na 2 
pracovné dni od doručenia žiadosti, 
t.j. do 7.5.2021 do 24:00 hod. 

Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie je 
zaslaná prostredníctvom e-mailu 

dňa 5.5.2021, momentom odoslania 

sa považuje žiadosť za doručenú. 
 

Odpoveď uchádzača na Žiadosť 
o vysvetlenie/doplnenie ponuky zo 

dňa 5.5.2021: 
Uchádzač dňa 6.5.2021, t.j. v lehote, 

do dvoch pracovných dní, doručil 
odpoveď na Žiadosť o 
vysvetlenie/doplnenie ponuky. 

Uchádzač predložil Prílohu č. 1 ku 
zmluve o dielo – Špecifikácia, 
s doplnením údajov typové 
označenie logického celku a 
obchodné meno výrobcu logického 
celku. 

Splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky boli preukázané 
v predložených dokumentoch, 
ponuka uchádzača spĺňa všetky 
stanovené technické požiadavky. 
Záver: uchádzač sa umiestnil na 
základe kritéria na vyhodnotenie 
ponúk na 1. mieste v poradí 
(najnižšia celková cena bez DPH 
v EUR), splnil podmienky účasti 
a jeho ponuka spĺňa požiadavky na 
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predmet zákazky stanovené vo 
Výzve na predkladanie ponúk. 
Uchádzač je vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač, jeho ponuka 
bude prijatá a bude vyzvaný na 
poskytnutie súčinnosti na uzavretie 
ZoD v zmysle Výzvy na predkladanie 
ponúk zo dňa 19.3.2021. 

LEITNER 

Slovensko s.r.o. 

Tehelná 7, 

915 01 Nové 
Mesto nad Váhom 

email: 

leitner@leitnersk.c

om 

23.4.2021 

9:21 hod. 

e-mailom 

1 377 700,00  2. 

 

Časť 3 - Logický celok č. 3: Zariadenie na kontinuálnu tepelnú pasterizáciu a praženie 
korenín 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a 

čas 

predloženia 

ponuky 

Návrh 
na plnenie 

kritéria10 

Celková cena 
bez DPH v 

EUR 

Vyhodnotenie splnenia podmienok11  

Spôsobom A): Prijímateľ použije v 
tomto postupe zadávania zákazky 

spôsob vyhodnotenia ponúk – 

REVERZNÁ SÚŤAŽ v zmysle Výzvy na 
predkladanie ponúk zo dňa 19.3.2021 

p
o

ra
d

ie
 

REVTECH S.A.S. 

50 allée des 
abricotiers,  

ZA Champgrand,  

26270 Loriol sur 

Drome, Francúzsko  

21.4.2021 

16:00 hod. 

osobne 

538 000,00 

Uchádzač predložil ponuku fyzicky, 
v samostatnom neprehľadnom obale, 
s uvedením údajov: 
1. kontaktné miesto a miesto 
predloženia/doručenia ponuky 
uvedené v I. bode Výzvy, 
2. údaje odosielateľa – uchádzača 
(názov/obchodné meno, sídlo/adresa), 
3. označenie heslom: „Inovácia v 
Mäspome - NEOTVÁRAŤ“. Prijímateľ 
vydal uchádzačovi Potvrdenie o 

osobnom doručení cenovej ponuky, v 

ktorom uviedol dátum, čas a miesto 
doručenia ponuky. 
Doklady a dokumenty tvoriace obsah 

ponuky uchádzač predložil ako 
origináli, vyplnené a podpísané 
oprávnenou osobou konať v mene 
uchádzača podľa bodu XII.  POKYNY 

NA ZOSTAVENIE PONUKY stanovené 

1. 

                                                      
10 Kritéria na vyhodnotenie ponúk - 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, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).  
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vo Výzve na predkladanie ponúk. 
Na splnenie podmienky účasti 
uchádzač predložil Výpis 
z Obchodného registra originál, vo 
francúzskom jazyku. Súčasne bol 
doložený aj preklad do slovenského 
jazyka - úradný preklad č. 28/2021, sp. 
číslo výpisu hlavného zápisu do 
obchodného registra – 2009B00500, 

prekladateľ Mgr. Jana Volková. 
Z Obchodného registra vyplýva, že 
uchádzač je oprávnený vykonávať 
činnosti uvedené v predmete zákazky. 
Splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky boli preukázané 
v predložených dokumentoch, ponuka 
uchádzača spĺňa všetky stanovené 
technické požiadavky. 
Záver: uchádzač sa umiestnil na 
základe kritéria na vyhodnotenie 
ponúk na 1. mieste v poradí (najnižšia 
celková cena bez DPH v EUR), splnil 

podmienky účasti a jeho ponuka 

spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

stanovené vo Výzve na predkladanie 
ponúk. 
Uchádzač je vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač, jeho ponuka bude 
prijatá a bude vyzvaný na poskytnutie 
súčinnosti na uzavretie ZoD v zmysle 

Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 
19.3.2021. 

Glomitech, s.r.o. 

Tomášikova 
1973/32,  

831 04 Bratislava - 

mestská časť 
Ružinov 

email: 

office@glomitech.c

om 

22.4.2021 

23:01 hod. 

e-mailom 

626 000,00  2. 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení12: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na webovú 
stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota kritéria 

Poznámka 

    

    

                                                      
12 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný 
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 50 000 EUR.). 
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d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: // 

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiaden uchádzač nebol vylúčený 

12. Identifikácia úspešného uchádzača:  

Časť 1 - Logický celok č. 1: Plnoautomatické navažovanie a dávkovanie makrokomponentov 
nad 25 kg    

A-T, s.r.o. 

Rybničná 40/K  
831 06 Bratislava 

IČO: 17 309 565 

Cena víťaznej ponuky s DPH:     2 332 440,00 EUR s DPH 

Cena víťaznej ponuky bez DPH:     1 943 700,00 EUR bez DPH 

Spôsob vzniku záväzku13:      Zmluva o dielo č. 2021/001 

Podmienky realizácie zmluvy14: lehota plnenia: najneskôr do 18 
mesiacov od prevzatia objednávky 
zhotoviteľom 

 miesto realizácie: Prevádzka 
Mäspoma spol. s.r.o., 941 31 Dvory 
nad Žitavou, okres Nové Zámky, 
Veľká Komárňanská 134, Slovenská 
republika (parcelné č. 2672/1, 
2671/1, 2673) 

 

Časť 2 - Logický celok č. 2: Plnoautomatický dávkovač mikrokomponentov   

A-T, s.r.o. 

Rybničná 40/K  
831 06 Bratislava 

IČO: 17 309 565 

Cena víťaznej ponuky s DPH:     1 463 400,00 EUR s DPH 

Cena víťaznej ponuky bez DPH:     1 219 500,00 EUR bez DPH 

Spôsob vzniku záväzku15:      Zmluva o dielo č. 2021/002 

Podmienky realizácie zmluvy16: lehota plnenia: najneskôr do 18 
mesiacov od prevzatia objednávky 
zhotoviteľom 

 miesto realizácie: Prevádzka 
Mäspoma spol. s.r.o., 941 31 Dvory 
nad Žitavou, okres Nové Zámky, 
Veľká Komárňanská 134, Slovenská 
republika (parcelné č. 2672/1, 
2671/1, 2673) 

                                                      
13 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
14 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
15 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
16 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 



10 

Časť 3 - Logický celok č. 3: Zariadenie na kontinuálnu tepelnú pasterizáciu a praženie korenín 

REVTECH S.A.S. 

50 allée des abricotiers 

ZA Champgrand 

26270 Loriol sur Drome, Francúzsko 

IČO: 410587182 

Cena víťaznej ponuky s DPH:  538 000,00 EUR s DPH (nadobudnutie 

tovaru z členského štátu EÚ, 

samozdanenie) 

Cena víťaznej ponuky bez DPH:     538 000,00 EUR bez DPH 

Spôsob vzniku záväzku17:      Zmluva o dielo č. 2021/003 

Podmienky realizácie zmluvy18: lehota plnenia: najneskôr do 18 
mesiacov od prevzatia objednávky 
zhotoviteľom 

 miesto realizácie: Prevádzka 
Mäspoma spol. s.r.o., 941 31 Dvory 
nad Žitavou, okres Nové Zámky, 
Veľká Komárňanská 134, Slovenská 
republika (parcelné č. 2672/1, 
2671/1, 2673) 

 

13. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Zvolen, 10.5.2021 

 

............................................................. 

14. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:  Ing. Denisa Jamrišková, konateľ 

 

15. Prílohy19:  

1. VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zo dňa 19.3.2021 vrátane dokumentov potrebných na 
vypracovanie ponuky na jednotlivé časti – logické celky 

2. Odoslanie Informácie o zverejnení Výzvy na predkladanie ponúk „Rast inovačných kapacít v 
spoločnosti Mäspoma“ (tovary) na zakazkycko@vlada.gov.sk dňa 19.3.2021; 

2. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle Prijímateľa NFP dňa 19.3.2021: 
https://www.maspoma.sk/verejne-sutaze/vyzva-na-predkladanie-ponuk/; 

3. Oslovenie vybraných záujemcov formou e-mailovej komunikácie dňa 19.3.2021 spôsobilých 
dodávať predmet zákazky vrátane overenia spôsobilosti oslovených záujemcov dodávať predmet 
zákazky v príslušných obchodných registroch; 
4. Cenové ponuky doručené e-mailom 5x, cenová ponuky doručená osobne 1x; 
5. Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predloženej ponuky zaslaná formou e-mailovej komunikácie 
dňa 5.5.2021 uchádzačovi  A-T, s.r.o., Rybničná 40/K, 831 06 Bratislava k ponuke na časť 2; 

                                                      
17 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
18 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 
19 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
https://www.maspoma.sk/verejne-sutaze/vyzva-na-predkladanie-ponuk/
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6. Odpoveď uchádzača A-T, s.r.o., Rybničná 40/K, 831 06 Bratislava k ponuke na časť 2 zo dňa 
6.5.2021; 

7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom e-mailovou komunikáciou na 
každú časť – logický celok v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 19.3.2021; 

8. Výzva na poskytnutie súčinnosti na uzavretie zmluvy pre jednotlivé časti – logické celky zaslaná 
víťazným uchádzačom formou e-mailovej komunikácie v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk zo 
dňa 19.3.2021. 

 

 

 

 


