Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk - prieskumu trhu
zákazka na dodanie tovarov
hodnota nad 100 tis EUR bez DPH podľa postup MP CKO č.12
1. Identifikácia zadávateľa:
N á z o v:
S í d l o:
Adresa:
E-mail:

RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.

.

Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
tibor.rajec@rajecindustry.eu

IČO:
36351547
DIČ:
2022136677
Kontaktná osoba: Tibor Rajec - konateľ
2. Identifikácia projektu:
Identifikácia projektu: NFP313010R247
Názov projektu "Podpora inteligentnýchinovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s
r.o.", číslo výzvy .OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-15.
Obstarávaniesatýka projektu a/alebo programu financovaného z fondovEurópskejúniev rámci
Operačného programu Výskum a inovácie.
3. Realizácia prieskumu trhu:
Prieskum trhu sa realizoval e-mailom prostredníctvom priameho oslovenia 4 záujemcov
zaslaním Výzvy na predkladanie cenových ponúk vrátane príloh dňa01.10.2019 ako aj
samotným zverejnením na partnerskej dohode podľa MP CKO č.12.
4.Názov zákazky:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “
5. Typ zmluvy/spôsob vzniku záväzku: Kúpna zmluva
6. Kritéria na hodnotenie ponúk:Najnižšia cena
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
7. Požiadavky výzvy na predkladanie cenových ponúk:
7.1Opis predmetu zákazky
Jedná sa o obstaranie plne automatizovaného 9-osého technologického zariadenia s
minimálne 12 poháňanými nástrojmi s možnosťou obrábania 3 nástrojmi súčasne. Toto
zariadenie umožní inováciu súčasného výrobného procesu trieskového opracovávania.
Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky.
7.2Dodací termín predmetu zmluvy: do 7 mesiacov od účinnosti zmluvy.
7.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
42600000-2 Obrábacie stroje
7.4 Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o., Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica
nad Váhom
7.5 Lehota na predkladanie ponúk a otváranie:
Lehota na predkladanie ponúk: do 16.10.2019 do 11:00 hod.
Otváranie ponúk bude : 16.10.2019 o 12:00 hod. v sídle zadávateľa

7.6 Obsah ponuky
a) Vyplnený „Formulár cenovej ponuky“ uvedený v Prílohe č.2. Dokument bude
podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.Dokument bude súčasťou kúpnej zmluvy s
úspešným uchádzačom. Postačí prostá fotokópia /sken.
b) Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 8) výzvy. Napr.:
výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný doklad).
Postačí prostá fotokópia výpisu/sken.
c) Technický opis tovaru, preukazujúci min. tech. požiadavky tovaru v prílohe č.3.
Technický opis. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Bude
súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom.
d) Katalóg alebo prospektový materiál ponúkaného tovaru s grafickým vyznačením
technológie, postačí prostá fotokópia/sken.Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou
za uchádzača.
e) Návrh kúpnej zmluvy podľa Prílohy č.4 – Návrh kúpnej zmluvy.Postačí prostá
fotokópia/sken.Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.
f) V prípade, ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene uchádzača iná osoba,
tak ponuka uchádzača musí obsahovať ako svoju súčasť aj príslušnú plnú moc.
Postačí prostá fotokópia/sken.

8. Informácia, že oslovení potencionálni dodávatelia sú oprávnení dodávať tovary:
Podľa výpisu z obchodného registra boli a sú všetci oslovení potencionálni dodávatelia
oprávnení dodávať tovar. Uvedené bolo overené na základe internetového výpisu z web.
sídla www.orsk.sk v čase začatia zadávania procesu zákazky.
9.Vyhodnotenie predložených ponúk:
Vyhodnocovanie predložených ponúk sa začalo dňa16.10.2019 o 12:00 hod. na adrese:
RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o., Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovenská republika.Vyhodnotenie ponúk sa ukončilo dňa 19.11.2019.
9.1 Zoznam záujemcov, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky:
P. č.
1.

2.

3.
4.

Potenciálny záujemca (názov firmy, sídlo)
IMEXIM TS, a.s.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
KLN, s.r.o.
Trenčianska 17,
915 01
Nové Mesto nad Váhom
Supptechs.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín
PROFIKA Sk s.r.o.
Priemyselná 12
96501 Žiar nad Hronom

Dátum zaslania výzvy
1.10.2019
(e-mailom)
1.10.2019
(e-mailom)
1.10.2019
(e-mailom)
1.10.2019
(e-mailom)

9.2 Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky a čas zaslania cenovej ponuky:
Boli doručené 3 cenové ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
P. č.
1.

2.

3.

Uchádzač (názov firmy, sídlo)
IMEXIM TS, a.s.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava

Dátum doručenia cenovej
ponuky
15.10.2019, čas 14:39
(e-mailom)
3.10.2019
e-mailom

KLN, s.r.o.
Trenčianska 17,
915 01
Nové Mesto nad Váhom

15.10.2019
e-mailom

Supptechs.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín

9.3. Vyhodnotenie ponúk požiadavky zadávateľa , technické požiadavky
a administratívne požiadavky

P.č.

1.

Uchádzač (názov firmy, sídlo)

IMEXIM TS, a.s.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava

Splnil/
Nesplnil
technické
požiadavky
na predmet
zákazky

Splnil

Vyhodnotenie bodu 7.6
a) - f) Záznamu PT 10. OBSAH PONUKY vo Výzve na
predkladanie ponúk
Splnil/ Nesplnil
Splnil požiadavky výzvy!
a) splnil na základe doplnenia
b) splnil na základe doplnenia
c) splnil
d)splnilna základe doplnenia
e) splnil
f) neuplatnilo sa , splnil
Obsah Žiadosti o vysvetlenie
a doplnenie viď nižšie pod tabuľkou.

Splnil

2.

KLN, s.r.o.
Trenčianska 17,
915 01
Nové Mesto nad Váhom

Splnil požiadavky výzvy!
a) splnilna základe doplnenia
b) splnil na základe doplnenia
c) splnil na základe doplnenia
d)splnilna základe doplnenia
e) splnilna základe doplnenia
f) neuplatnilo sa, splnil
Obsah Žiadosti o vysvetlenie
a doplnenie viď nižšie pod tabuľkou.

Splnil

3.

Supptechs.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín

Splnil požiadavky výzvy!
a) splnilna základe doplnenia
b) splnil na základe doplnenia
c) splnil na základe doplnenia
d)splnilna základe doplnenia
e) splnil
f) neuplatnilo sa, splnil
Obsah Žiadosti o vysvetlenie
a doplnenie viď nižšie pod tabuľkou.

Pri vyhodnotení ponúk boli u uchádzačov zistené nedostatky, preto zadávateľ zákazky
zaslal dňa 22.10.2019 nasledovné emaily na Žiadosť o vysvetlenie /doplnenie ponuky:
Vážený uchádzač!
IMEXIM TS, a.s.
VEC: Žiadosť o vysvetlenie /doplnenie ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o doplnenie ponuky v rámci zadávania zákazky s názvom:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “.
V rámci obsahu ponuky uvedeného v výzve sme okrem iného požadovali :
10)

Obsah ponuky

b) Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 8). Napr.: výpis zo
živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný doklad). Postačí prostá
fotokópia výpisu/sken.
d) Katalóg alebo prospektový materiál ponúkaného tovaru s grafickým vyznačením
technológie, postačí prostá fotokópia/sken. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za
uchádzača.
atď.
Požiadavky:
1. V ponuke ste predložili internetový Výpis z obchodného registra z 14.10.2019. V tom výpise je
uvedené, že má informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely.
Z dôvodu transparentnosti žiadame predložiť klasický výpis z obchodného registra podľa požiadaviek
vo výzve.
2. Predložili ste dokument s údajmi o stroji a cenách a iné ako formu ponuky č.21906089/EHL
ponúknutej technológie.
Z dôvodu transparentnosti žiadame o doplnenie štandardného katalógu alebo prospektového
materiálu v súlade s výzvou .
Uvedené vysvetlenie /doplnenie doručte prosím do 2 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.
Preferujeme komunikáciu e-mailom.

Zároveň žiadame o spätné potvrdenie o doručení tohto e-mailu.
-----------------------------------------------------------------------------------------Vážený uchádzač
KLN, s.r.o.
VEC: Žiadosť o doplnenie/vysvetlenie ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o doplnenie/vysvetlenie ponuky v rámci zadávania zákazky s názvom:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “.
V rámci obsahu ponuky uvedeného v výzve sme požadovali :
10) Obsah ponuky
a) Vyplnený „Formulár cenovej ponuky“ uvedený v Prílohe č.2. Dokument bude podpísaný
oprávnenou osobou za uchádzača. Dokument bude súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným
uchádzačom. Postačí prostá fotokópia /sken.
b) Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 8). Napr.: výpis zo
živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný doklad). Postačí prostá
fotokópia výpisu/sken.
c) Technický opis tovaru, preukazujúci min. tech. požiadavky tovaru v prílohe č.3. Technický
opis. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Bude súčasťou kúpnej zmluvy s
úspešným uchádzačom.
d) Katalóg alebo prospektový materiál ponúkaného tovaru s grafickým vyznačením
technológie, postačí prostá fotokópia/sken. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za
uchádzača.
e) Návrh kúpnej zmluvy podľa Prílohy č.4 – Návrh kúpnej zmluvy. Postačí prostá fotokópia/sken.
Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.
f) V prípade, ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene uchádzača iná osoba,
tak ponuka uchádzača musí obsahovať ako svoju súčasť aj príslušnú plnú moc.
Postačí prostá fotokópia/sken.

Požiadavky:
1. V ponuke ste predložili len 1 dokument, a to: "Návrh cenovej ponuky", ktorý nezodpovedá
požadovanej forme Prílohe č.2 - Formulár cenovej ponuky ani Prílohe č.3 - Technický opis , je to
kombinácia uvedených formulárov.
Žiadame predložiť požadované formuláre podľa Príloh č.2 a č.3, ktoré boli uvedené vo Výzve na
súťaž.
2. Chýba doklad v súlade s bodom 10. písm. b) Obsah ponuky, a to: "Doklad o oprávnení dodávať
predmet zákazky v súlade s bodom 8). Napr.: výpis zo živnostenského registra alebo obchodného
registra, príp. iný ekvivalentný doklad). Postačí prostá fotokópia výpisu/sken". Žiadame doplniť
uvedený doklad.

3. Chýba doklad v súlade s bodom 10. písm. d) Obsah ponuky, a to "Katalóg alebo prospektový
materiál ponúkaného tovaru s grafickým vyznačením technológie", postačí prostá
fotokópia/sken.
Dokument
bude
podpísaný
oprávnenou
osobou
za
uchádzača.
Žiadame doplniť uvedený doklad.
4. Chýba v súlade s bodom 10. písm. d) Obsah ponuky, a to "Návrh kúpnej zmluvy" podľa Prílohy
č.4 – Návrh kúpnej zmluvy. Postačí prostá fotokópia/sken. Dokument bude podpísaný oprávnenou
osobou za uchádzača.
Žiadame doplniť uvedený doklad.
Uvedené doplnenie/vysvetlenie doručte prosím do 2 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.
Preferujeme komunikáciu e-mailom.
Zároveň žiadame o spätné potvrdenie o doručení tohto e-mailu.

Vážený uchádzač!
SUPPTECH s.r.o.
VEC: Žiadosť o vysvetlenie /doplnenie ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o doplnenie ponuky v rámci zadávania zákazky s názvom:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “.
V rámci obsahu ponuky uvedeného v výzve sme okrem iného požadovali :
10) Obsah ponuky
a) Vyplnený „Formulár cenovej ponuky“ uvedený v Prílohe č.2. Dokument bude podpísaný
oprávnenou osobou za uchádzača. Dokument bude súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným
uchádzačom. Postačí prostá fotokópia /sken.
b) Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 8). Napr.: výpis zo
živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný doklad). Postačí prostá
fotokópia výpisu/sken.
c) Technický opis tovaru, preukazujúci min. tech. požiadavky tovaru v prílohe č.3. Technický
opis. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Bude súčasťou kúpnej zmluvy s
úspešným uchádzačom.
d) Katalóg alebo prospektový materiál ponúkaného tovaru s grafickým vyznačením
technológie, postačí prostá fotokópia/sken. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za
uchádzača.
atď.
13. Ďaľšie informácie v písmene f) sme požadovali
f) Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má
tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.

Požiadavky:
1. V ponuke ste v rámci Formuláru cenovej ponuky nevyplnili ceny za Príslušenstvo a Ďalšie
požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia. Žiadame vysvetliť prečo nie sú ocenené dané
položky.
V prípade ak ceny príslušenstva sú relevantné tak žiadame predložiť opravený Formulár cenovej
ponuky o dané údaje.
2. Chýba doklad v súlade s bodom 8 Výzvy a 10 Obsah ponuky, písm. b), a to: "Doklad o oprávnení
dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 8). Napr.: výpis zo živnostenského registra alebo
obchodného registra, príp. iný ekvivalentný doklad). Postačí prostá fotokópia výpisu/sken". Žiadame
doplniť uvedený doklad.
3. Predložili ste prospektový materiál technológie v anglickom jazyku. Žiadame o doplnenie v
požadovanom jazyku v súlade s výzvou v slovenskom alebo českom jazyku.
4. Predložili ste Technický opis tovaru , príloha č.3 , kde nie sú uvedené údaje v časti
Identifikácia predkladateľa ponuky .
Žiadame predložiť opravený dokument a doplniť ho o uvedené údaje.
Uvedené vysvetlenie /doplnenie doručte prosím do 2 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.
Preferujeme komunikáciu e-mailom.
Zároveň žiadame o spätné potvrdenie o doručení tohto e-mailu.

DOPLNENIA / VYSVETLENIA od uchádzačov:
IMEXIM TS, a.s. predložil v lehote23.10.2019 požadované dokumenty, ktoré zadávateľ
akceptoval ako dostačujúce.
KLN, s.r.o. predložil v lehote konkrétne dňa 24.10.2019 požadované dokumenty, ktoré
zadávateľ akceptoval ako dostačujúce.
Supptechs.r.o. predložil v lehote v lehote konkrétne dňa 24.10.2019 požadované
dokumenty, ktoré zadávateľ akceptoval ako dostačujúce.
Pri vyhodnotení ponúk boli u uchádzačov zistené nedostatky, preto zadávateľ zákazky
zaslal dňa 08.11.219 nasledovné emaily na Žiadosť o vysvetlenie /doplnenie ponuky č.2 vo
veci neúplného uvedenia údajov pre stĺpec Obchodné meno výrobcu a Názov a typové
označenie logického celku vo Formulári cenovej ponuky:
Vážený uchádzač
KLN, s.r.o.
VEC: Žiadosť o doplnenie/vysvetlenie ponuky č.2
Dovoľujeme si Vás požiadať o doplnenie/vysvetlenie ponuky v rámci zadávania zákazky s názvom:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “.
V rámci obsahu ponuky uvedeného v výzve sme požadovali :

10)

Obsah ponuky

a) Vyplnený „Formulár cenovej ponuky“ uvedený v Prílohe č.2. Dokument bude podpísaný
oprávnenou osobou za uchádzača. Dokument bude súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným
uchádzačom. Postačí prostá fotokópia /sken.
Požiadavky:
1. V rámci vysvetlenie/doplnenia ste predložili Formulár cenovej ponuky Príloha č.2 - Formulár
cenovej ponuky, ktorý bol neúplný.
V stĺpci pre "Názov a typové označnei logického celku" ste neuviedli údaje.
Ziadame preto Vysvetliť /doplniť do formulára potrebné údaje v stĺpci "Názov a typové označnie
logického celku" hlavnej technológie ako aj príslušenstva.
Uvedené doplnenie/vysvetlenie doručte prosím do 2 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.
Preferujeme komunikáciu e-mailom.
Zároveň žiadame o spätné potvrdenie o doručení tohto e-mailu.
Vážený uchádzač!
SUPPTECH s.r.o.
VEC: Žiadosť o vysvetlenie /doplnenie ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o doplnenie ponuky v rámci zadávania zákazky s názvom:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “.
V rámci obsahu ponuky uvedeného v výzve sme okrem iného požadovali :
10)

Obsah ponuky

a) Vyplnený „Formulár cenovej ponuky“ uvedený v Prílohe č.2. Dokument bude podpísaný
oprávnenou osobou za uchádzača. Dokument bude súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným
uchádzačom. Postačí prostá fotokópia /sken.
atď.
Požiadavky:
1. V ponuke ste v rámci Formuláru cenovej ponuky nevyplnili údaje pre stĺpce "Názov a typové
označenie logického celku" a "Obchodné meno výrobcu"
Žiadame preto Vysvetliť /doplniť do formulára potrebné údaje v stĺpci "Názov a typové
označenie logického celku" a "Obchodné meno výrobcu".
Uvedené vysvetlenie /doplnenie doručte prosím do 2 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.
Preferujeme komunikáciu e-mailom.
Zároveň žiadame o spätné potvrdenie o doručení tohto e-mailu.

Vážený uchádzač!
IMEXIM TS, a.s.
VEC: Žiadosť o vysvetlenie /doplnenie ponuky č.2
Dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie/ doplnenie ponuky v rámci zadávania zákazky s názvom:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “.
V rámci obsahu ponuky uvedeného v výzve sme okrem iného požadovali :
10) Obsah ponuky
a) Vyplnený „Formulár cenovej ponuky“ uvedený v Prílohe č.2. Dokument bude podpísaný
oprávnenou osobou za uchádzača. Dokument bude súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným
uchádzačom. Postačí prostá fotokópia /sken.
atď.
Požiadavky:
V ponuke ste v rámci Formuláru cenovej ponuky nevyplnili údaje pre 2 položky č. 4a č.6 v stĺpci
"Obchodné meno výrobcu"
Žiadame preto Vysvetliť /doplniť do formulára potrebné údaje v stĺpci "Obchodné meno
výrobcu".
Uvedené vysvetlenie /doplnenie doručte prosím do 2 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.
Preferujeme komunikáciu e-mailom.
Zároveň žiadame o spätné potvrdenie o doručení tohto e-mailu.
Ďakujeme

DOPLNENIA / VYSVETLENIA č.2 od uchádzačov:
IMEXIM TS, a.s. predložil v lehote konkrétne dňa 12.11.2019 e-mailom požadované
dokumenty, pričom uviedol dostatočné upresnenie, ktoré zadávateľ akceptoval ako
dostačujúce.
KLN, s.r.o. predložil v lehote konkrétne dňa 12.11.2019 osobne požadované dokumenty,
pričom uviedol dostatočné upresnenie, ktoré zadávateľ akceptoval ako dostačujúce.
Supptechs.r.o. predložil v lehote v lehote konkrétne dňa 12.11.2019 osobne požadované
dokumenty, pričom uviedol dostatočné upresnenie, ktoré zadávateľ akceptoval ako
dostačujúce.
9.4. Konečné poradie uchádzačov na základe kritériá na vyhodnotenie:
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena
(celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH).
P.č.
1.

2.

Obchodné meno, sídlo uchádzača
IMEXIM TS, a.s.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
KLN, s.r.o.
Trenčianska 17,
915 01
Nové Mesto nad Váhom

Návrh na plnenie kritéria
Celkom = 352 950,-

Celkom = 368 561,-

Supptechs.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín

3.

Celkom = 371 200,-

10. Záver a zdôvodnenie výberu úspešného uchádzača:
Zadávateľ prijalna predmet zákazky ponuku uchádzača IMEXIM TS, a.s.
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava s najnižšou ponúknutou cenou za predmet zákazkyvo
výške Celkom = 352 950,- EUR bez DPH lebo sa umiestnil na 1.mieste a splnil všetky
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
11. Identifikácia úspešného uchádzača a konečné zmluvné ceny:
Konečné
poradie
1.

Obchodné meno, sídlo
uchádzača
IMEXIM TS, a.s.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava

Zmluvná cena EUR

Zmluvná cena

bez DPH

EUR s DPH

Celkom = 352 950,-

423 540,-

12. Podmienky realizácie zmluvy:
Dodací termín: do 7 mesiacov od účinnosti zmluvy.
Tovar bude dodaný na adresu:
RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o., s í d l o: Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad
Váhom
13. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny uchádzač nebol vylúčený.
Dátum a miesto vyhotovenia záznamu: 19.11.2019 Dubnica nad Váhom
Za RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
Schválil:
Tibor Rajec v.r.
..........................................
Tibor Rajec
konateľ

