Príloha č. 4: Vzor záznamu z prieskumu trhu
Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa:

KOMAD spol. s r.o., Krásno nad Kysucou 292,
023 02 Krásno nad Kysucou, IČO - 31 567 916

2. Názov zákazky:

Laserové rezacie stroje

3. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka laserových rezacích strojov.
Predmet zákazky sa člení na dve časti a to :
Časť 1. predmetu zákazky - 2D laserový stroj na delenie plechov
Časť 2. predmetu zákazky - Laserový stroj na rezanie rúr a profilov.

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): tovar
5. Kód CPV:

42 61 00 00 – 5

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

Časť 1. predmetu zákazky – 695 8943,00 Euro bez DPH
Časť 2. predmetu zákazky - 1 123 803,33 Euro bez DPH

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:

Zavedenie inovatívnych laserových technológii pre delenie plechov,
rúr a profilov v spoločnosti KOMAD spol. s r.o.
kód ITMS2014+ : 313012W237

8. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

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

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá ponuka:
áno/nie

MEC technik s.r.o.
Litovecká 2572, 27201 Kladno – Krečehlavy
IČO-26452502

8.7.2020

email

áno

áno

STEELKOV s.r.o.
Letná 40, 040 01 Košice
IČO-36593125

8.7.2020

email

áno

áno

Názov dodávateľa

1

Uviesť aký:

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.

1

TRUMPF Slovakia, sr.o.
Galgovecká 7/3665, 040 11 Košice
IČO - 36197777

8.7.2020

email

áno

áno

b) zoznam predložených ponúk5: pre
Časť 1. predmetu zákazky - 2D laserový stroj na delenie plechov

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku

Dátum a čas
Návrh
predloženia/ na plnenie
vyhodnotenia kritéria6

Vyhodnotenie splnenia
podmienok7

MEC technik s.r.o.
Litovecká 2572, 27201 Kladno – Krečehlavy
IČO-26452502

22.7.2020
/23.7.2020
o 13:00 hod.

615000,00

Splnil *

STEELKOV s.r.o.
Letná 40, 040 01 Košice
IČO-36593125

22.7.2020
/23.7.2020
o 13:00 hod.

609000,00

Splnil *

TRUMPF Slovakia, sr.o.
Galgovecká 7/3665, 040 11 Košice
IČO - 36197777

21.7.2020
/23.7.2020
o 13:00 hod.

596600,00

Splnil *

Poznámka

c) zoznam predložených ponúk: pre
Časť 2. predmetu zákazky - Laserový stroj na rezanie rúr a profilov.

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku

Dátum a čas
Návrh
predloženia/ na plnenie
vyhodnotenia kritéria8

Vyhodnotenie splnenia
podmienok9

MEC technik s.r.o.
Litovecká 2572, 27201 Kladno – Krečehlavy
IČO-26452502

22.7.2020
/23.7.2020
o 13:00 hod.

998000,00

Splnil *

STEELKOV s.r.o.
Letná 40, 040 01 Košice
IČO-36593125

22.7.2020
/23.7.2020
o 13:00 hod.

989000,00

Splnil *

TRUMPF Slovakia, sr.o.
Galgovecká 7/3665, 040 11 Košice
IČO - 36197777

21.7.2020
/23.7.2020
o 13:00 hod.

967750,00

Splnil *

* pri kontrole bol vykonaný náhľad do obchodných registrov na preukázanie oprávnenia dodávať
tovar a bol vykonaný náhľad do registra osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní 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 registra osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní a následne ich oslovil na predloženie ponuky.
5

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

Poznámka

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

žiadna

13. Identifikácia úspešného uchádzača: pre
Časť 1. predmetu zákazky - TRUMPF Slovakia, sr.o., Galgovecká 7/3665, 040 11 Košice, IČO - 36197777
Časť 2. predmetu zákazky - TRUMPF Slovakia, sr.o., Galgovecká 7/3665, 040 11 Košice, IČO - 36197777
14. Cena víťaznej ponuky s DPH:

Časť 1. predmetu zákazky – 715920,00 Euro s DPH
Časť 2. predmetu zákazky - 1161300,00 Euro s DPH

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

Časť 1. predmetu zákazky – 596600,00 Euro bez DPH
Časť 2. predmetu zákazky - 967750,00 Euro bez DPH

16. Spôsob vzniku záväzku10:

kúpna zmluva

17. Podmienky realizácie zmluvy11:

Časť 1. predmetu zákazky – lehota dodania - 150 kalendárnych dní
Miestom dodania predmetu zákazky je KOMAD spol. s r.o.,
Krásno nad Kysucou 292, 023 02 Krásno nad Kysucou .
Časť 2. predmetu zákazky - lehota dodania - 180 kalendárnych dní
Miestom dodania predmetu zákazky je KOMAD spol. s r.o.,
Krásno nad Kysucou 292, 023 02 Krásno nad Kysucou .

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Krásno nad Kysucou 23.7.20020
Zahájenie vyhodnotenia o 13:00 hod.
Ukončenie vyhodnotenia o 14:40 hod., .............................
19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Branislav Šulgan, M.B.A., asistent riaditeľa
20. Prílohy12:
1. Výpisy z registrov zo dňa 8.7.2020 – 3x
2. Výpisy z registrov zo dňa 23.7.2020 – 3 x

10

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
12
Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
11

3

