Záznam z otvárania a vyhodnotenia ponúk
1. Názov zákazky:

CNC obrábacie pracovisko

2. Dotovaná osoba (do výšky 50 %) – identifikácia potenciálneho prijímateľa NFP:
Názov:

TOMARK, s.r.o.

Sídlo:

Strojnícka 5, 080 01 Prešov

IČO :

31 712 428

Zapísaná:

zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka 2482/P

3. Stručný opis a rozsah zákazky – predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie technológie CNC obrábacie pracovisko.
Dodanie technológie zahrŕňa dodanie do miesta plnenia, jeho uvedenie do prevádzky (montáž,
osadenie, zapojenie), zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a
ošetrovaním) dodaného strojného vybavenia, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej
dokumentácie a to: ES Vyhlásenie o zhode (CE certifikát), návod na obsluhu, záručný list,
vypracovanie a predloženie Preberacieho protokolu, Inštalačného protokolu, Protokolu o
zaškolení.
Zadávanie zákazky sa realizuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 pre programové
obdobie 2014 – 2020 s predpokladanou hodnotou zákazky nad 100 000 EUR bez DPH.
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

tovar

5. Kód CPV:

42630000-1 Kovoobrábacie stroje

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

nerelevantné (nad 100 000 EUR bez DPH)

7. Žiadosť/projekt:

kód ITMS2014+: 313012R332

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1 a
identifikovanie podkladov, na základe ktorých
boli ponuky vyhodnocované:

prieskum trhu (oslovenie potenc. dodávateľov
a vyhodnotenie predložených ponúk),
Výzva

na

predloženie

cenovej

ponuky

s prílohami zo dňa 27.04.2021; uverejnenie
dokumentácie

výzvy

na

webovom

sídle,

odoslanie informácie o uverejnení výzvy na CKO
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).
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9.

Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: cena celkom za celý predmet obstarávania
v EUR bez DPH

10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
Zoznam oslovených potencionálnych dodávateľov4 a dátum ich oslovenia:
Oprávnenie
Názov, sídlo, IČO osloveného

Dátum

Spôsob

dodávateľa

oslovenia

oslovenia

dodávať

Prijatá

predmet

ponuka:

zákazky

áno/nie

(áno/nie)
1. MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Svetlá 8
Bratislava-Staré mesto 811 02, IČO:
34120297
tvrdonova@mikron.sk
2. PROFI-WELD, s.r.o., Popradská
10048
Bratislava - mestská časť Podunajské
Biskupice 821 06,
IČO: 43980791
profiweld@profiweld.sk
3. DMG MORI Czech s.r.o.,
Ořechovská 195/1a, Dolní Heršpice,
619 00 Brno, IČ: 25575503
czech@dmgmori.com

27.4.2021

e-mailom

áno

áno

27.4.2021

e-mailom

áno

áno

27.4.2021

e-mailom

áno

nepredložil
ponuku

Pozn. prijímateľ overil, že oslovení potenciálni dodávatelia sú oprávnení realizovať predmet
zákazky na www.orsr.sk a https://or.justice.cz.
11. Zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku
1. MIKRON SLOVAKIA s.r.o.,
Svetlá 8, Bratislava-Staré mesto
811 02

Dátum

Návrh na plnenie
6

predloženia/spôsob

kritéria - v EUR

predloženia

bez DPH

Dňa 5.5.2021
o 14:11 hod.
e-mailom

Poradie
uchádzača

192 150,00

Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo bez DPH.
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 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
6 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
2
3

2

1.

2. PROFI-WELD, s.r.o., Popradská
10048, Bratislava - mestská časť
Podunajské Biskupice 821 06

Dňa 6.5.2021
o 11:39 hod.
e-mailom

204 000,00

2.

Kritérium na vyhodnotenie: cena celkom v EUR bez DPH.
Nakoľko bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ v súlade s Metodickým pokynom CKO
č. 12, v. 8, pristúpil k vyhodnoteniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splneniu
podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk iba v
prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
12. Zoznam potencionálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku a predložené ponuky7:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
1. MIKRON
SLOVAKIA s.r.o.,

Splnenie požiadaviek

Vyhodnotenie splnenia

na predmet zákazky

podmienok účasti8
Splnené - oprávnenie

Splnené – porovnanie
položiek a požadovaných

Svetlá 8, Bratislava-

min. parametrov

Staré mesto 811 02

s predloženou ponukou

Poznámka

dodávať tovar: áno –
overené aj

-

v dostupnom registri na
www.orsr.sk

13. Zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení9:
Identifikácia zdroja
údaju
-

Odkaz na webovú

Identifikovaná

stránku

suma/hodnota

(ak relevantné)

Poznámka

kritéria

-

-

-

a) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: --14. Ponuka umiestnená s cenou v EUR bez DPH na prvom mieste od spoločnosti MIKRON
SLOVAKIA s.r.o., Svetlá 8, Bratislava - Staré mesto 811 02 spĺňa minimálne požiadavky na
predmet obstarávania, spoločnosť MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Svetlá 8, Bratislava - Staré mesto

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky na predmet
zákazky).
9 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s
hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.).
7
8
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811 02 spĺňa podmienku účasti – oprávnenie na dodanie predmetu zákazky. Môže sa pristúpiť
k úplnému vyhodnoteniu.
15. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nerelevantné
16. Identifikácia úspešného uchádzača: MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Svetlá 8, Bratislava - Staré
mesto 811 02
17. Cena úspešnej ponuky bez DPH: 192 150,00 EUR
18. Spôsob vzniku záväzku10: kúpna zmluva/Obchodný zákonník
19. Podmienky realizácie zmluvy11: lehota plnenia: do 1 mesiaca od
doručenia výzvy predávajúcemu
miesto realizácie: TOMARK, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01
Prešov.
Záver:
Úspešný uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS, podľa zákona NRSR
č. 315/2016 Z.Z.), čo bolo overené v dostupnom registri na www.rpvs.gov.sk a bude vyzvaný na
predloženie predpísaného počtu rovnopisov kúpnej zmluvy.
Neúspešný uchádzač bude informovaný o tom, že je neúspešný spolu s identifikáciou úspešného
uchádzača.
Odôvodnenie nezrušenia zákazky pri predložení dvoch ponúk: Máme za to, že podnikateľské
subjekty, ktoré mali záujem zúčastniť sa zadávania predmetnej zákazky, mohli predložiť svoje
ponuky bez obmedzení. Verejný obstarávateľ resp. dotovaná osoba podľa § 8 ZVO nemôže
ovplyvniť počet predložených ponúk.
Na predmet zákazky boli predložené dve ponuky, spĺňajúce stanovené požiadavky na predmet
obstarávania, t.z. sú prijateľné a zodpovedajú stanoveným požiadavkám.
Vzhľadom na uvedené, s dôrazom na hospodárnosť a efektívnosť všetkých ľudských a materiálnych
zdrojov podieľajúcich sa na procese zadávania zákazky, nebol identifikovaný relevantný dôvod na
zrušenie predmetného procesu.
Nijaký uchádzač nebol vylúčený.
Nebol zistený konflikt záujmov.
20. Dátum a čas otvárania predložených ponúk:

7.5.2021 o 13:00 hod.

21. Dátum vyhodnotenia ponúk:

7.5.2021

22. Prieskum realizovaný v období:

od 27.4.2021 do 7.5.2021
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Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.

4

23. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Beáta Topoľská, zodpovedná za prieskum trhu
postupom podľa Metodického pokynu CKO č. 12
Dňa 7.5.2021

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

24. Prílohy12:
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 7.5.2021 v zmysle Metodického pokynu CKO č.
12 pre programové obdobie 2014 – 2020
Doklady potvrdzujúce odoslanie výzvy 3 potenc. dodávateľom
Doklad o zverejnení výzvy na webovom sídle TOMARK, s.r.o
Doklad o odoslaní informácie o zverejnení výzvy na zakazkycko@vlada.gov.sk
2 predložené ponuky

12

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

5

