
 

 DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15 , 831 52 Bratislava - mestská časť Rača 
 IČO: 35690496 

 
 

 

         Bratislava 27.06.2019 

Kontaktná adresa pre účely spracovanie zákazky s nízkou hodnotou: 

Názov:                ABYS Slovakia, s.r.o. 

Adresa:                Ružová dolina 6 , 821 08 Bratislava 

Kontaktná osoba:  Peter Šimeček  -  

Osoba splnomocnená na proces verejného obstarávania 

Email:    detkova@abys.sk , hlinkova@abys.sk  

Tel.:    +421 905 212 606, +421 917 736 488 

           
 

   Z Á P I S 
k zákazke  

 zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na 
dodanie tovaru 

 „Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti DIN-TECHNIK, automatizácia a robotizácia 
výrobnej linky dopravných pásov a remeňov.“ 

 
I. časť 

 
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : 
      Identifikačné údaje obstarávateľa 

Názov:            DIN - TECHNIK spol. s r.o. 
Sídlo:            Pekná cesta 15 , 831 52 Bratislava - mestská časť Rača  
IČO:             35690496 

 
       Stručný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na ,,Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti 
DIN-TECHNIK, automatizácia a robotizácia výrobnej linky dopravných pásov a remeňov.“. 
 
Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk bude s úspešným dodávateľom uzatvorená Kúpna 
zmluva.  
 
Trvanie v mesiacoch: 16. 
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2. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky  
 

TechniCAD, s.r.o. 
Eötvösa 2817/57, 945 01 Komárno, SR 

 IČO: 47220309 
 
Infotech, s.r.o. 
Hrobákova 2, 851 02 Bratislava, SR 

IČO: 35781718 
 

        Energetické systémy Slovensko a.s. 
Vietnamská 53, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR 
IČO: 48216631 

 

II. časť 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
 

Spracovateľ zákazky skontroloval v obchodnom registri a živnostenskom registri splnenie podmienky 
mať oprávnenie na poskytovanie predmetu zákazky a konštatuje, že všetci uchádzači majú 
v obchodnom registri a živnostenskom registri zapísanú činnosť zodpovedajúcu predmetu zákazky. 
Spracovateľ ďalej vyhodnocoval splnenie podmienky účasti týkajúcej sa predloženia Opisu predmetu 
zákazky a čestného vyhlásenia a konštatuje, že uchádzač č.1, č.2 a č.3 predložili Opis predmetu 
zákazky a čestné vyhlásenia ktoré obsahujú požadované údaje a preto všetci títo uchádzači splnili 
požadovanú podmienku účasti. 
 

III. časť 

     Vyhodnotenie kritérií 
 
 
Uchádzač        Kritéria/cena    Poradie  
 
Energetické systémy Slovensko a.s.      4 363 000,00 EUR bez DPH       1 
 
TechniCAD, s.r.o.                                      5 547 000,00 EUR bez DPH       2 
 
Infotech, s.r.o.                                            6 928 000,00 EUR bez DPH                                 3 
 
 

IV. časť 

Vybraný uchádzač 
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Energetické systémy Slovensko a.s., Vietnamská 
53, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR, IČO: 48216631, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 
bez DPH na predmet celej zákazky v sume 4 363 000,00 EUR bez DPH. 
 

 
 
 

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

Peter Šimeček  - 
Osoba splnomocnená na proces verejného obstarávania 


