Záznam z prieskumu trhu
1. Názov prijímateľa: Strojárne SK, s.r.o., Kružlov 177, 08604 Kružlov, IČO-36509833
2. Názov zákazky:

Inovatívne technológie v procese výroby Strojárne SK, s.r.o.

3. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie.
Predmet zákazky sa člení na 2 časti a to :
Časť 1. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
Časť 2. predmetu zákazky - Meracie rameno
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): tovar
5. Kód CPV:

42662000-4, 38300000-8

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 547.035,00 Euro bez DPH
Časť 1. predmetu zákazky - 498.740,00 Euro bez DPH
Časť 2. predmetu zákazky – 48.295.00 Euro bez DPH
7. Názov projektu a kód ITMS2014+:Inovatívne technológie v procese výroby Strojárne SK, s.r.o.,313012X484
8. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného
predloženia cien alebo ponúk
10.Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena za hodnotenú časť predmetu zákazky
v Euro bez DPH
11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:
Dátum
oslovenia

Názov dodávateľa
Alter CT Sp, Z.o.o.
ul. Przemyslowa nr.11, 37-450 Stalowa Wola
IČO-363657865
Cloos-Polska Sp Z.o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Svidnica
IČO-890013832
ERBOS s.r.o.
Horná Trnovská 432/105, 010 01 Žilina
IČO-52655237
KONTROLTECH, s.r.o.
Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO-36335479
KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky
IČO-36434485
MG tools s.r.o.
Továrenská 84, 020 01 Púchov
IČO-51488132
1

Uviesť aký:

Oprávnenie
Spôsob
dodávať predmet
oslovenia
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

20.10.2022

email

áno

áno

20.10.2022

email

áno

áno

20.10.2022

email

áno

áno

20.10.2022

email

áno

áno

20.10.2022

email

áno

áno

20.10.2022

email

áno

áno

a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
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.
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b) zoznam predložených ponúk5:
Časť 1. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku
Alter CT Sp, Z.o.o.
ul. Przemyslowa nr.11, 37-450 Stalowa Wola
IČO-363657865

Dátum a čas
Návrh
Vyhodnotenie
Pozná
predloženia /
na plnenie
splnenia
6
7 mka
vyhodnotenia
kritéria
podmienok
8.11.2022 o 7:16 hod.
524.720,00
/
Splnil *
Euro bez DPH
16.11.2022

Cloos Praha spol. s r.o.
Pruběžná 544, 251 01 Nupaky
IČO-41191391

7.11.2022 o 16:12 hod
/
16.11.2022
8.11.2022 o 9:29 hod
/
16.11.2022

543.600,00
Euro bez DPH

Splnil *

ERBOS s.r.o.
Horná Trnovská 432/105, 010 01 Žilina
IČO-52655237

8.11.2022 o 8:18 hod.
542.350,00
/
Euro bez DPH
16.11.2022

Splnil *

Cloos-Polska Sp Z.o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Svidnica
IČO-890013832

498.740,00
Euro bez DPH

Splnil *

Časť 2. predmetu zákazky - Meracie rameno

KONTROLTECH, s.r.o.
Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO-36335479

Dátum a čas
Návrh
Vyhodnotenie
Pozná
predloženia/
na plnenie
splnenia
mka
vyhodnotenia
kritéria8
podmienok9
8.11.2022 o 9:51 hod.
50.709,00
/
Splnil *
Euro bez DPH
16.11.2022

KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky
IČO-36434485

8.11.2022 o 8:22 hod.
48.295,00
/
Euro bez DPH
16.11.2022

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku

Splnil *

8.11.2022 o 9:50 hod.
52.152,00
/
Splnil *
Euro bez DPH
16.11.2022
* pri kontrole bol vykonaný náhľad do obchodných registrov na preukázanie oprávnenia dodávať tovar
o čom sú v prílohe uvedené výpisy registrov a print screen, okrem toho bola pri každej ponuke a každej časti
predmetu zákazky vykonaná kontrola splnenia opisu predmetu zákazky a na základe toho bolo realizované
prehlásenie o splnení podmienok účasti a podmienok opisu predmetu zákazky.
Vyhlasovateľ vykonal náhľad do obchodných registrov a následne ich oslovil na predloženie ponuky.
MG tools s.r.o.
Továrenská 84, 020 01 Púchov
IČO-51488132

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10:
Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na webovú stránku

5

Identifikovaná

Poznámka

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
7
Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).
8
Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
9
Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky, podmienka oprávnenia dodávať predmet zákazky - pozn. uviesť spôsob overenia napr. ORS, overenie
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – pozn. predložiť printscreen z overenia).
10
Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 50 000 EUR.).
6

2

(ak relevantné)

suma/hodnota kritéria

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny
13. Identifikácia úspešného uchádzača:
Pre časť 1. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko –
Cloos-Polska Sp Z.o.o., ul. Stawki 5, 58-100 Svidnica, IČO-890013832
Pre časť 2. predmetu zákazky - Meracie rameno –
KUBOUŠEK SK, s.r.o., Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky, IČO-36434485
14. Cena víťaznej ponuky s DPH:
Pre časť 1. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
Cena v Euro s DPH - 498.740,00 Euro
Pre časť 2. predmetu zákazky - Meracie rameno
Cena v Euro s DPH – 57.954,00 Euro
15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:
Pre časť 1. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
Cena v Euro bez DPH - 498.740,00 Euro
Pre časť 2. predmetu zákazky - Meracie rameno
Cena v Euro bez DPH – 48.295,00 Euro
16. Spôsob vzniku záväzku11: kúpna zmluva
17. Podmienky realizácie zmluvy12:
Pre časť 1. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
Lehota dodania je 240 kalendárnych dní a miesto dodania - výrobný areál Strojárne SK, s.r.o.
súpisné č. 246, orientačné č. 177, 086 04 Kružlov.
Pre časť 2. predmetu zákazky - Meracie rameno
Lehota dodania je 240 kalendárnych dní a miesto dodania - výrobný areál Strojárne SK, s.r.o.
súpisné č. 246, orientačné č. 177, 086 04 Kružlov.
18. Miesto a dátum vyhodnotenia prieskumu trhu : Kružlov, 16.11.2022
19. Meno, funkcia, a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Marek Kramár, konateľ, ...............................
20. Prílohy13:
a) Vyzývacie emaily – 6 x
b) Predkladacie email – 7 x
c) Výpisy z obchodného registra zo dňa 17.6.2022 – 6 x
d) Výpisy z obchodného registra zo dňa 24.8.2022 – 7 x

11

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
13
Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
12
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