
 

 

Oznámenie o výsledku  

súťažného postupu pre výber dodávateľa 

„Komplex skupín zbraňovej nadstavby“ 

 

 
1. Identifikácia zadávateľa: 

Názov organizácie:  KONŠTRUKTA - Defence, a.s.  

Adresa organizácie:  Lieskovec 575/25, 01841 Dubnica nad Váhom 

IČO:    34139800 

Krajina:    Slovenská republika  

 

Kontaktná osoba v súvislosti  

so zadávaním zákazky:  JUDr. Ľubomír Púček  

Kontaktná adresa:   PanGen s. r. o., Eurovea, Central 1, Pribinova 4,   

     811 09 Bratislava   

Telefón:    + 421 2 3231 0521 

E-mail:    pucek@pangen.sk 

 

 

2. Názov zákazky: 

Komplex skupín zbraňovej nadstavby 

 

Spoločný slovník obstarávania – CPV: 

35322200-9  Samohybné delostrelecké zbrane 

35420000-4  Časti vojenských vozidiel 

 

3. Druh zákazky: 

Zákazka na dodanie tovaru. 

 

4. Vyhlásenie zákazky: 

Súťažný postup pre výber dodávateľa komplexu skupín zbraňovej nadstavby bol vyhlásený 

uverejnením Výzvy na predloženie žiadosti o účasť (ďalej len „Výzva“) v Obchodnom vestníku č. 

69/2019 pod zn. S000006 zo dňa 08.04.2019. 

 

5. Počet predložených žiadostí o účasť:  

V lehote na predkladanie žiadostí o účasť do 18.04.2019 do 18:00 hod. boli predložené žiadosti 

o účasť štyroch (4) záujemcov. 

 

MSM Martin, s.r.o.  

Štúrova 925/27 

018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO: 36 422 991  

 

MATADOR Industries, a. s. 

Továrenská 1  

018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO: 31 632 301 

 

ARMEA, s.r.o. 

L. Novomeského 9 

071 01 Michalovce 

IČO: 47 907 339  

 

mailto:pucek@pangen.sk


 

 

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 

Kodaňská 521/57 

101 00 Praha 10 – Vršovice 

IČO: 645 738 77 

 

6. Identifikácia úspešného uchádzača: 

MATADOR Industries, a. s. 

Továrenská 1  

018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO: 31 632 301 
 

7. Výsledok súťažného postupu: 

S úspešným uchádzačom bola dňa 31.05.2019 uzavretá Rámcová dohoda č. KD 008/2019, ktorá 

bola dňa 07.06.2019 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

 

8. Ďalšie informácie: 

Zadávateľ vybral zmluvného partnera súťažným postupom v nasledujúcich krokoch: 

• Uverejnenie predbežného oznámenia o úmysle vyhlásiť súťažný postup pre výber 

dodávateľa:  

- vo Vestníku EÚ č. S028 pod zn. 028-063607 zo dňa 08.02.2019 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63607-2019:TEXT:SK:HTML&src=0; 
- vo Vestníku VO č. 29/2019 pod zn. 3912 – DET zo dňa 11.02.2019 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/398193. 

 

• Uverejnenie oznámenia o vyhlásení súťažného postupu pre výber dodávateľa:  

- v Obchodnom vestníku č. 69/2019 pod zn. S000006 zo dňa 08.04.2019 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdF

ormular=2126849; 

- denník SME publikovaný dňa 06.04.2019 pod značkou BR19008G; 

- denník Hospodárske noviny publikovaný dňa 09.04.2019 pod značkou HN16505. 

 
• Súťažný postup realizovaný v 2 kolách: 

1. kolo – kvalifikácia záujemcov – vyhodnotenie predložených žiadostí o účasť z hľadiska 

splnenia stanovených podmienok účasti, teda posúdenia zhotoviteľskej 

kompetencie/kvalifikácie; 

2. kolo – predkladanie ponúk - vyhodnotenie predložených ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky a kritérií, teda posúdenie ponúkanej hodnoty za peniaze. 

 

• Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač MATADOR Industries, a. s., Továrenská 1, 018 41 

Dubnica nad Váhom, IČO: 31 632 301, ktorý splnil všetky stanovené podmienky účasti, 

požiadavky na predmet zákazky a predložil najvýhodnejšiu ponuku.  

 

• Uzavretie Rámcovej dohody č. KD 008/2019, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri 

zmlúv 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4060994&l=sk. 

 

 

V Bratislave dňa 04.08.2019 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63607-2019:TEXT:SK:HTML&src=0
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4060994&l=sk

