Záznam z prieskum trhu
pre zákazky zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej fnančných prostriedkov
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnute služieb z NFP

1. Názov prijímateľa:

SUPRATEK s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou
139, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou

2. Názov zákazky:

Vertkálne 5 os obrábacie centrum s
príslušenstvom

3. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka vertkááneho
5-osého obrábacieho centra s prísáušenstvom,
ktorého podrobná špecifkácia tvorí príáohu č.
2 tejto výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je:
a)

doprava do miesta umiestnenia

predmetu zmáuvy
b)

montáž, uvedenie stroja do prevádzky

c)

dokumentáciu stroja v rozsahu: návod

na obsáuhu a údržbu, návody k riadiacemu
systému, páatný certfkát a preháásenie o
zhode, revíznu správu stroja.

4. Druh zákazky (tovar/sáužba/práce):

tovar

5. Kód CPV:

42638000-7

6. Maximáána výška oprávnených výdavkov:

400 000,- Eur bez DPH

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:

Inovácia procesu obrábania v spoáočnost
SUPRATEK, kód ITMS2014+: 313031F056

8. Operačný program:

Výskum a inovácie

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

a) na zákáade výzvy / osáovenia dodávateľov a
násáedného predáoženia cien aáebo ponúk

10.Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšia cena v Eur bez DPH

11.Identfkovanie podkáadov, na zákáade ktorých boá prieskum vykonaný 3:
1

Uviesť aký: a) na zákáade výzvy / osáovenia dodávateľov a násáedného predáoženia cien aáebo ponúk,
b) na zákáade internetového prieskumu cez cenníky, kataáógy a iné zdroje s možnou identfkáciou hodnoty
tovaru / sáužby / práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: teáefonický prieskum nie je akceptovaný).
2
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH aáebo bez DPH.
3
Vybrať z voľby a), b), c), d) aáebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.

a) zoznam osáovených dodávateľov4:
Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka: áno/
nie

O.C.Tech, s.r.o.,
Karásek 2121/11,
621 00 Brno,
Česká republika

9.7.2019

e-mailom

Áno

Nie

DMG MORI Czech
s.r.o. –
organizačná
zložka, Brnianska
2, 911 05 Trenčín

9.7.2019

e-mailom

Áno

Áno

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

9.7.2019

e-mailom

Áno

Áno

b) zoznam predáožených ponúk5:
Názov asídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
DMG MORI Czech
s.r.o. –
organizačná
zložka, Brnianska
2, 911 05 Trenčín

Dátum a čas
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh
naplnenie
krit ria6

22.7.2019
o9:56 hod.

399200,- Eur
bez DPH

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

23.7.2019
o13:54 hod.

438698,- Eur
bez DPH

IMTOS, spol. sr.o.,
Technická 818/4,
664 48 Moravany,
Česká republika

24.7.2019
o14:39 hod.

445800,- Eur

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7
 Uchádzač splnil
požiadavky na
predmet zákazky
 Uchádzač
predložil výpis
z OR SR
 Uchádzač splnil
požiadavky na
predmet zákazky

Uchádzač
predložil výpis
z OR SR
 Uchádzač splnil
požiadavky na
predmet zákazky
 Uchádzač predložil
výpis zOR SR

Poznámka

Ponuka
doručená emailom

Ponuka
doručená
osobne
Ponuka
doručená emailom

c) zoznam identfkovaných cenníkov/zmáúv/pánení 8: N/A
Identfkácia zdroja
údaju

4

Odkaz na webovú
stránku
(ak reáevantné)

Identfkovaná
suma/hodnota krit ria

Poznámka

Vyžadujú sa minimááne traja osáovení dodávateáia.
Vrátane identfkácie uchádzačov, ktorí ponuku predáožiái.
6
Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH aáebo bez DPH.
7
Uviesť podmienky, ak boái stanovené (napr. podmienky účast aáebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie
že uchádzač nemá uáožený zákaz účast vo verejnom obstarávaní – pozn. predáožiť printscreen z overenia).
8
Vyžadujú sa minimááne tri identfkované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je apáikovateľný
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 30 000 EUR.).
5

d) iné reáevantné podkáady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
12. Zoznam vyáúčených uchádzačov a dôvod ich vyáúčenia:

neboái

13. Identfkácia úspešného uchádzača:

DMG MORI Czech s.r.o. – organizačná
záožka, Brnianska 2, 911 05 Trenčín

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:

479 040,- Eur s DPH

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

399 200,- Eur bez DPH

16. Spôsob vzniku záväzku9:

Kúpna zmáuva

17. Podmienky reaáizácie zmáuvy10:

áehota pánenia je do 10 mesiacov od
nadobudnuta účinnost zmáuvy
a miesto reaáizácie je SUPRATEK s.r.o.,
Coburgova 84, 917 02 Trnava

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

23.08.2019

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: 23.08.2019

.............................................................
Ing. Martn Sučák, konateľ
20. Príáohy11:
• Výzva na predáoženie cenovej ponuky
• Odosáanie výzvy na predáoženie cenovej ponuky uchádzačom e-maiáom


9

Ponuky uchádzačov doručené e-maiáom a osobne s príáohami

Napr. zmáuva o dieáo, zmáuva o dodávke tovaru, zmáuva o poskytnutí sáužieb, objednávka.
Uviesť minimááne v rozsahu: áehota pánenia a miesto reaáizácie.
11
Uviesť a priáožiť všetky príáohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
10

