Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa:

MVM SK s. r. o.

2. Názov zákazky:

Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom

procese spoločnosti MVM SK s. r. o.
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie:
1. Logický celok č.1: Technológia olepovania nábytkových dielcov s agregátom bezšpárového
nalepenia hrany – 1 ks
2. Logický celok č.2: CNC nárezové centrum s chaotickým skladom - 1 ks.
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

tovar

5. Kód CPV:

42642100-9

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

nad 100 000 EUR

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:

Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom

procese spoločnosti MVM SK s. r. o., NFP313010X598
8. Operačný program:
9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

Výskum a inovácie
a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a

následného predloženia cien alebo ponúk
10.Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšia cena v EUR bez DPH za jednotlivé

časti predmetu zákazky
11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:

1

Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

EICHENWALD, s.r.o.
Kvetná 2
979 01 Rimavská Sobota
simon.janeschitz.handy@gmail.com

9.7.2019

Priamym
oslovením
emailom

áno

nie

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1

9.7.2019

Priamym
oslovením

áno

nie

Uviesť aký:

Prijatá
ponuka:
áno/nie

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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010 01 Žilina
semanco@italcomma.sk
EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3
960 01 Zvolen
jezo@excellentcd.sk
office@excellentcd.sk

emailom

9.7.2019

Priamym
oslovením
emailom

áno

áno

b) zoznam predložených ponúk5:
Logický celok č. 1: Technológia olepovania nábytkových dielcov s agregátom bezšpárového
nalepenia hrany – 1 ks
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum a čas
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh
na plnenie
kritéria6

Vyhodnotenie splnenia podmienok7
Predloženie
ponuky
v súlade
s bodom 10 Výzvy – splnené

EXCELLENT CD,
spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3
960 01 Zvolen

22.7.2019
o 13:10 hod/
22.7.2019
o 14:00 hod

Minimálne technické požiadavky na
predmet zákazky – splnené
276 000,00
EUR bez DPH

Podmienka oprávnenia dodávať
tovar
–
splnené
(overenie
prostredníctvom
predloženého
ORSR)
Overenie, že uchádzač nemá uložený
zákaz
účasti
vo
verejnom
obstarávaní – splnené (viď príloha)

Logický celok č. 2: CNC nárezové centrum s chaotickým skladom - 1 ks
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
EXCELLENT CD,
spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3
960 01 Zvolen

Dátum a čas
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh
na plnenie
kritéria8

Vyhodnotenie splnenia podmienok9
Predloženie
ponuky
v súlade
s bodom 10 Výzvy – splnené

22.7.2019
o 13:10 hod/
22.7.2019
o 14:00 hod

314 000,00
EUR bez DPH

Minimálne technické požiadavky na
predmet zákazky – splnené
Podmienka oprávnenia dodávať
tovar
–
splnené
(overenie
prostredníctvom
predloženého
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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).
6

2

ORSR)
Overenie, že uchádzač nemá uložený
zákaz
účasti
vo
verejnom
obstarávaní – splnené (viď príloha)

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený.

13. Identifikácia úspešného uchádzača:

Názov logického celku

Obchodné meno a sídlo

Cena víťaznej
ponuky v EUR
bez DPH

Cena víťaznej
ponuky v EUR s
DPH

Technológia olepovania
nábytkových dielcov s
agregátom bezšpárového
nalepenia hrany – 1 ks

EXCELLENT CD, spol. s r.o.,
Š. Moyzesa 3,
960 01 Zvolen

276 000,00

331 200,00

CNC nárezové centrum s
chaotickým skladom - 1 ks

EXCELLENT CD, spol. s r.o.,
Š. Moyzesa 3,
960 01 Zvolen

314 000,00

376 800,00

14. Spôsob vzniku záväzku10:

Kúpna zmluva

15. Podmienky realizácie zmluvy11:
Lehota plnenia: 12 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky na dodanie predmetu kúpnej
zmluvy.
Miesto realizácie: Pravenec 273, 972 16 Pravenec.
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 22.07.2019

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

V Bratislave dňa 22.07.2019

...............................................................
Ing. Stanislav Gajdoš
osoba splnomocnená výkonom obstarávania

10
11

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.

3

18. Prílohy12:
P.č.

Názov dokumentu

1.

Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh

2.

Doklad preukazujúci zaslanie výzvy na predkladanie ponúk min. trom záujemcom

3.
4.

Doklad preukazujúci zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk webe prijímateľa resp. inom vhodnom
webe
Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na mailový kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk

5.

Predložené ponuky

6.

Záznam z vyhodnotenia ponúk

7.

Zmluva s víťazným dodávateľom vrátane príloh

8.
9.

Doklad preukazujúci zverejnenie záznamu z vyhodnotenia ponúk zverejnený na webovom sídle
prijímateľa do 5 dní od dátumu vyhodnotenia ponúk
Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich
zaslanie

10.

Znalecký/odborný posudok

11.

Formulár/formuláre pre účely posúdenia konfliktu záujmov

12.

Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov v obstarávaní udelený prijímateľom

13.

Preukázanie zápisu víťazného dodávateľa alebo známych subdodávateľov v registri partnerov
verejného sektora

12

Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.

4

