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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Herb-Pharma Corporation s.r.o., Veľké Ludince 654,  

935 65 Veľké Ludince 

2. Predmet zákazky:                 Vývoj terapeutickej masky  

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)  služby 

4. Kód CPV:     73100000-3 – Výskum a vývoj a súvisiace poradenské  

       služby 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                          291 666,67 EUR bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Podpora výskumu pri boji proti pandémii vyvolanej  

       ochorením COVID-19 

7. Operačný program:    Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu:   zverejnením na webstránke,  

       zverejnením na CKO,  

       odoslaním výzvy/oslovenia dodávateľov a následného  

       predloženia cenových ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:  najnižšia cena v EUR bez DPH 

a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

HCR 

Solutions Kft 
22.07.2022 email áno 

www.e-

cegjegyzek.hu 

Predložený 

preložený 

výpis 

z obchodného 

registra 

Maďarskej 

republiky 

nie 

www.uvo.gov.sk 

Predložené 

čestné 

vyhlásenie 

áno 

K.A.G. Művek 
Kft 

22.07.2022 email áno 

www.e-

cegjegyzek.hu 

Predložený 

preložený 

výpis 

z obchodného 

registra 

Maďarskej 

republiky 

nie 

www.uvo.gov.sk 

Predložené 

čestné 

vyhlásenie 

áno 

Syner-Team 

Zrt. 
22.07.2022 email áno 

www.e-

cegjegyzek.hu 

Predložený 

preložený 

výpis 

z obchodného 

registra 

Maďarskej 

republiky 

nie 

www.uvo.gov.sk 

Predložené 

čestné 

vyhlásenie 

áno 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie 

kritéria 

cena v EUR bez 

DPH 

Vyhodnotenie splnenia 

podmienok 
Poznámka 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.uvo.gov.sk/
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HCR Solutions Kft 

Május 1 utca 10.4 

3000 Hatvan 

Maďarská republika 

Číslo obchodného registra: 

10-09-037882 

02.08.2022 

o 08:51 hod. - 

email/ 

24.08.2022 

350 000,00 

osobného postavenia 

podľa § 32 ods.1 písm. 

e) a f) zákona č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní – 

splnil  

/absentuje úradný 

preklad Výpisu 

z obchodného registra/ 

Vecná a cenová 

špecifikácia Diela – 

splnil 

Obsah ponuky:  

splnil 

 

Nebolo dožadované 

vysvetlenie/doplnenie 

nakoľko ponuka 

uchádzača nebola na 

prvom mieste na 

základe kritérií. 

420 000,00 s DPH 

K.A.G. Művek Kft 

Erdőalja út 87 

1037 Budapest 

Maďarská republika 

Číslo obchodného registra: 

01-09-899760 

29.07.2022  

o 15:33 hod. - 

email/ 

24.08.2022 

238 000,00 

osobného postavenia 

podľa § 32 ods.1 písm. 

e) a f) zákona č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní – 

splnil 

/doplnil úradný preklad 

Výpisu z obchodného 

registra/ 

Vecná a cenová 

špecifikácia Diela – 

splnil 

Obsah ponuky –  

splnil   

285 600,00 s DPH 

Syner-Team Zrt. 

Temesvár utca 15 

1116 Budapest 

Maďarská republika 

Číslo obchodného registra: 

01-10-141592 

01.08.2022  

o 12:21 hod. - 

email/ 

24.08.2022 

287 000,00 

osobného postavenia 

podľa § 32 ods.1 písm. 

e) a f) zákona č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní – 

splnil 

/absentuje úradný 

preklad Výpisu 

z obchodného registra/ 

Vecná a cenová 

špecifikácia Diela – 

splnil 

Obsah ponuky –  

splnil 

 

Nebolo dožadované 

vysvetlenie/doplnenie 

nakoľko ponuka 

uchádzača nebola na 

prvom mieste na 

základe kritérií. 

344 400,00 s DPH 

Všetci uchádzači v rámci ponuky predložili Zmluvu o dielo kde ako IČO definovali číslo obchodného 

registra. Predmetná nezrovnalosť je spôsobená skutočnosťou, že v Maďarskej republike sa IČO nepoužíva 

a nie je deklarované ani v zápise do obchodného registra. Pri podpise Zmluvy o dielo s úspešným 

uchádzačom bude uvedené IČO spoločnosti podľa zápisu v Registri partnerov verejného sektora. 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nebol vylúčený žiadny  z  uchádzačov    nakoľko  

všetci spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 

1 písm. e) a f) ZVO a aj požiadavky na 

špecifikáciu predmetu zákazky /diela/.  
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11. Identifikácia úspešného uchádzača:    K.A.G. Művek Kft 

Erdőalja út 87 

1037 Budapest 

Maďarská republika 

12. Cena úspešného uchádzača :     238 000,00 EUR bez DPH 

285 600,00 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku:     Zmluva o dielo 

14. Podmienky realizácie zmluvy:                                         Lehota plnenia – max. 4 mesiace od  

účinnosti Zmluvy o dielo 

Miesto dodania – Herb-Pharma Corporation s.r.o., 

Veľké Ludince 654, 935 65 Veľké Ludince 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  

Ing. Ondrej Michlo konateľ  

Ing. Silvia Bereková manažér VO  

Mgr. Marko Stanko administrátor VO  

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Veľké Ludince, 24.08.2022 

17. Prílohy:  

➢ doklad o oprávnení podnikať – HCR Solutions Kft /Obchodný register HU/, K.A.G. Művek Kft 

/Obchodný register HU/, Syner-Team Zrt. /Obchodný register HU/, 

➢ potvrdenie o overení v Registri osôb so zákazom vedeného Úradom pre verejné obstarávanie  
➢ výpis z Registra partnerov verejného sektora číslo vložky 37008 

 

 


