Strojárne SK, s. r. o.
Kružlov 177, 086 04 Kružlov
Tel.: +421/907339999, mail: strojarnesk@strojarnesk.sk

Zápis z prieskumu a vyhodnotenia ponúk
predložených v zákazke v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 zo dňa 9.10.2018 a Príručky k
procesov verejného obstarávania pre OP Výskum a Inovácie

1. Identifikácia prijímateľa:
Sídlo spoločnosti:
IČO :
Registrácia:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
email:
Kontaktná osoba:

Strojárne SK, s.r.o

Kružlov 177 ,086 04 Kružlov
36509833

Okresný súd Prešov , odd. Sro, vložka č. 16665/F
2022068686
SK2022068686
+421 907339999
strojarnesk@strojarnesk.sk, obsk@obsk.eu

Ing. Marek Kramár

2. Názov zákazky:

Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, rozdelená do 3 samostatných častí, z ktorých dve nasledovné
časti sú predmetom tohoto prieskumu:
časť 1: „CNC plazmový rezací stroj“
časť 3: „ Hydraulický CNC ohraňovací lis“
3. Predmet zákazky:
časť 1: „CNC plazmový rezací stroj“
Predmetom zákazky je dodanie, zaškolenie a inštalácia nového nepoužívaného stroja , ktorý je určený na delenie
materiálu plazmovým horákom od hrúbky 0,5 až po 50 mm hrúbky materiálu, vybavený systémom riadenia, ktorý
je len pre plazmu a nie pre acetylén

časť 3: „ Hydraulický CNC ohraňovací lis“
Hydraulický CNC ohrňovací lis, ktorý je určený na ohýbanie plechov pod uhlom s CNC riadením, hydraulickým
prítlakom vrchného nástroja do prizmy,s optickou laserovou kontrolou uhla pri ohýbaní

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

tovar

5. Kód CPV:

4260000 - 2 obrábacie stroje

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

nebola určená

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-08
NFP313030N687
Výskum a inovácie

8. Operačný program:
9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:
1

Uviesť aký:

a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

1

Strojárne SK, s. r. o.
Kružlov 177, 086 04 Kružlov
Tel.: +421/907339999, mail: strojarnesk@strojarnesk.sk

Zadávateľ zákazky pre účely zadania zákazky za účelom získania najvýhodnejšieho dodávateľa (ďalej
len „uchádzač“), oslovil s výzvou uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými
požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. Zadávateľ zákazky výzvu na predkladanie ponúk zaslal
dodávateľom e-mailovou poštou dňa 19.12.2018 a zároveň zverejnil Výzvu na predloženie ponuky na
svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení zaslal na CKO.
10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur bez DPH
11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:

Dátum
oslovenia

Názov dodávateľa

LevEnerg, s.r.o. Sv. Michala 4,
934 01 Levice
ARCTECH, s. r. o. Komenského 18
B, 036 01 Martin

19.12.2018
19.12.2018

Formetal, s. r.o. Záhradní 467,
050 64 Měšice, ČR

19.12.2018

IPECON, s.r.o, Dolné Rudiny
8209/43, 010 01 Žilina

19.12.2018

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Prijatá ponuka:
áno/nie

A

A

A

A

A

A

A

A

e-mailom
e-mailom

e-mailom
e-mailom

b) zoznam predložených ponúk pre časť 1 „CNC plazmový rezací stroj

Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

LevEnerg, s.r.o. Sv.
Michala 4, 934 01 Levice

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

04.01.2019
o 8:29 hod./
08.01.2019

Návrh
na plnenie
kritéria5

Vyhodnotenie splnenia
podmienok6

Pora
die

138 700,00

Predložil:
 Formulár na predloženie
ponuky
 Doklad o oprávnení podnikať*
 Návrh na plnenie kritéria
 Technická špecifikácia
a výpočet zmluvnej ceny

IV.

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty
tovaru / služby / práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný).
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo bez DPH.
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR).
5 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
6 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky).

2

Strojárne SK, s. r. o.
Kružlov 177, 086 04 Kružlov
Tel.: +421/907339999, mail: strojarnesk@strojarnesk.sk
navrhovaná hospodárskym
subjektom

Formetal, s. r.o.
Záhradní 467, 050 64
Měšice, ČR

04.01.2019
o 10:40 hod./
08.01.2019

135 400,00

SPLNIL
Predložil:
 Formulár na predloženie
ponuky
 Doklad o oprávnení podnikať *
 Návrh na plnenie kritéria
 Technická špecifikácia
a výpočet zmluvnej ceny
navrhovaná hospodárskym
subjektom

III.

SPLNIL

IPECON, s.r.o, Dolné
Rudiny 8209/43, 010
01 Žilina

07.01.2019
o 17:34 hod./
08.01.2019

133 000,00

Predložil:
 Formulár na predloženie
ponuky
 Zápis v zozname HS R.č.
2017/9-PO-E5458 – priamy
link
 Doklad
o oprávnení
podnikať*
 Návrh na plnenie kritéria
 Technická špecifikácia
a výpočet zmluvnej ceny
navrhovaná hospodárskym
subjektom

II.

SPLNIL

ARCTECH, s. r. o.
Komenského 18 B, 036
01 Martin

08.01.2019
o 7:52 hod./
08.01.2019

118 900,00

Predložil:
 Formulár na predloženie
ponuky
 Výpis zo zoznamu HS R.č.
2017/05-PO-E5068
 Doklad
o oprávnení
podnikať*
 Návrh na plnenie kritéria
 Technická špecifikácia
a výpočet zmluvnej ceny
navrhovaná hospodárskym
subjektom

I.

SPLNIL

*prijímateľ si pri vyhodnotení ponúk overil na verejne dostupných portáloch, že hospodárske subjekty, ktoré
predložili ponuku sú oprávnené dodávať tovar a predmet podnikania majú v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
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Strojárne SK, s. r. o.
Kružlov 177, 086 04 Kružlov
Tel.: +421/907339999, mail: strojarnesk@strojarnesk.sk

c) zoznam predložených ponúk pre časť 3: „Hydraulický CNC ohraňovací lis“
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

LevEnerg, s.r.o. Sv.
Michala 4, 934 01 Levice

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

04.01.2019
o 8:29 hod./
08.01.2019

Návrh
na plnenie
kritéria7

128 000,00

Vyhodnotenie splnenia
podmienok8
Predložil:
 Formulár na predloženie
ponuky
 Doklad o oprávnení podnikať *
 Návrh na plnenie kritéria
 Technická špecifikácia
a výpočet zmluvnej ceny
navrhovaná hospodárskym
subjektom

Pora
die

II.

SPLNIL

Formetal, s. r.o.
Záhradní 467, 050 64
Měšice, ČR

IPECON, s.r.o, Dolné
Rudiny 8209/43, 010
01 Žilina

04.01.2019
o 10:40 hod./
08.01.2019

07.01.2019
o 17:34 hod./
08.01.2019

129 000,00

120 600,00

Predložil:
 Formulár na predloženie
ponuky
 Doklad o oprávnení podnikať *
 Návrh na plnenie kritéria
 Technická špecifikácia
a výpočet zmluvnej ceny
navrhovaná hospodárskym
subjektom
SPLNIL
Predložil:
 Formulár na predloženie
ponuky
 Zápis v zozname HS R.č.
2017/9-PO-E5458
 Doklad o oprávnení podnikať *
 Návrh na plnenie kritéria
 Technická špecifikácia
a výpočet zmluvnej ceny
navrhovaná hospodárskym
subjektom

III.

I.

SPLNIL

*prijímateľ si pri vyhodnotení ponúk overil na verejne dostupných portáloch, že hospodárske subjekty, ktoré
predložili ponuku sú oprávnené dodávať tovar a predmet podnikania majú v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.

7

Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky).
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Strojárne SK, s. r. o.
Kružlov 177, 086 04 Kružlov
Tel.: +421/907339999, mail: strojarnesk@strojarnesk.sk

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

nerelevantné

13. Identifikácia úspešného uchádzača:
Pre časť 1: „CNC plazmový rezací stroj :

ARCTECH, s. r. o. Komenského 18 B, 036 01 Martin

Pre časť 3: „Hydraulický CNC ohraňovací lis“: IPECON, s.r.o, Dolné Rudiny 8209/43, 010 01
Žilina
14. Cena víťaznej ponuky s DPH:
Pre časť 1: „CNC plazmový rezací stroj :

142 680,00 EUR

Pre časť 3: „Hydraulický CNC ohraňovací lis“: 144 720,00 EUR

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:
Pre časť 1: „CNC plazmový rezací stroj :

118 900,00 EUR

Pre časť 3: „Hydraulický CNC ohraňovací lis“: 120 600,00 EUR
16. Spôsob vzniku záväzku9:

Kúpna zmluva

17. Podmienky realizácie zmluvy10:

lehota plnenia: do 4 mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
Kružlov

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Kružlov, Výzvy odoslane19.12.2018 –
Vyhodnotenie ponúk 08.01.2018

19. Meno, funkcia, a podpis zodpovedných osôb, ktoré vykonali prieskum a vyhodnotili ponuky:
Vlastnoručný podpis

Ing. Iveta Beslerová, osoba zodpovedná za proces VO .........................................................
Vlastnoručný podpis

Ing. Marek Kramár, konateľ spoločnosti

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

V Kružlove 08.01.2019
Prílohy11:
-

Potvrdenia o odoslaní Výzvy –oslovenia hospodárskych subjektov, CKO, stránka
Doručené ponuky
Výpisy z Obchodného registra hospodárskych subjektov, ktorí predložili ponuku
Náhľad do registra partnerov verejného sektora úspešní uchádzači

9

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
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5

