Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa:

KNAPECSTEEL, s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina

2. Názov zákazky:

Dodávka inovatívnej technológie

3. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka štyroch typov
logických celkov a to :
1. automatická vertikálna píla - I.- 1 ks
2. automatická vertikálan píla - II.- 2 ks
3. mostový jednonosníkový žeriav I. - 1 ks
4. mostový jednonosníkový žeriav II. - 1 ks
Predmet zákazky sa člení na 4 časti :
Časť 1. predmetu zákazky - automatická vertikálna píla - I.- 1 ks
Časť 2. predmetu zákazky - automatická vertikálna píla - II.- 2 ks
Časť 3. predmetu zákazky - mostový jednonosníkový žeriav I. - 1 ks
Časť 4. predmetu zákazky - mostový jednonosníkový žeriav II. - 1 ks

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): tovar
5. Kód CPV: 42 41 45 00 - 6 , 43 80 00 00 - 1
6. Názov projektu a kód ITMS2014+: Inovatívne technológie pre KNAPECSTEEL s.r.o., 313031F128
7. Operačný program: Výskum a inovácie
8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a zverejnenia výzvy
na http://www.knapecsteel.sk/verejne-obstaravanie/ a www.partnerskadohoda.gov.sk a
následného predloženia cien alebo ponúk,
9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena za hodnotenú časť predmetu zákazky
v Euro bez DPH
10.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:
Názov dodávateľa
HMTech ACM, s.r.o.
Rosina 164
013 22 Rosina
ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Potočná 1C
977 03 Brezno
MIKRON SLOVAKIA s.r.o.
Svetlá 8
811 02 Bratislava

1

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

01.10.2019

Email

Áno

Áno

01.10.2019

Email

Áno

Áno

01.10.2019

Email

Áno

Áno

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

b) zoznam predložených ponúk5:
Na základe vyhodnotenia predložených ponúk prijímateľ požiadal o vysvetlenie a doplnenie
ponúk a na základe toho vyhodnotil zoznam predložených ponúk nasledovne:
Časť 1. predmetu zákazky - automatická vertikálna píla - I.- 1 ks

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku
HMTech ACM, s.r.o.
Rosina 164
013 22 Rosina
ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Potočná 1C
977 03 Brezno
MIKRON SLOVAKIA s.r.o.
Svetlá 8
811 02 Bratislava

Návrh na plnenie
kritéria6 na
hodnotenú časť
predmetu
zákazky

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

10.10.2019

179 850,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis z obchodného
registra

11.10.2019

183 115,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis z obchodného
registra

09.10.2019

157 700,00
v Euro bez DPH

Áno
Výpis zo Zoznamu
hospodárskych
subjektov

Dátum
predloženia

Poznámka

Časť 2. predmetu zákazky - automatická vertikálna píla - II.- 2 ks

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku
HMTech ACM, s.r.o.
Rosina 164
013 22 Rosina
ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Potočná 1C
977 03 Brezno
MIKRON SLOVAKIA s.r.o.
Svetlá 8
811 02 Bratislava

Návrh na plnenie
kritéria8 na
hodnotenú časť
predmetu
zákazky

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok9

10.10.2019

190 420,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis z obchodného
registra

11.10.2019

200 425,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis z obchodného
registra

09.10.2019

165 000,00
v Euro bez DPH

Áno
Výpis zo Zoznamu
hospodárskych
subjektov

Dátum
predloženia

Poznámka

Časť 3. predmetu zákazky - mostový jednonosníkový žeriav I. - 1 ks

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Dátum
predloženia

Návrh na plnenie
kritéria10 na

5

Vyhodnotenie
splnenia

Poznámka

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
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).
8
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).
10
Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
6

2

podmienok11

hodnotenú časť
predmetu
zákazky
CRALIF, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054/45
020 01 Púchov
HMTech ACM, s.r.o.
Rosina 164
013 22 Rosina
ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Potočná 1C
977 03 Brezno

19 353,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis zo
živnostenského
registra

10.10.2019

21 000,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis z obchodného
registra

11.10.2019

19 000,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis z obchodného
registra

11.10.2019

Časť 4. predmetu zákazky - mostový jednonosníkový žeriav II. - 1 ks

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

CRALIF, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054/45
020 01 Púchov
HMTech ACM, s.r.o.
Rosina 164
013 22 Rosina
ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Potočná 1C
977 03 Brezno

Dátum
predloženia

Návrh na plnenie
kritéria12 na
hodnotenú časť
predmetu
zákazky

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok13

11.10.2019

18 653,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis zo
živnostenského
registra

10.10.2019

20 900,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis z obchodného
registra

11.10.2019

18 300,00
v Euro bez DPH

Áno
výpis z obchodného
registra

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

Poznámka

žiadne

12. Identifikácia úspešného uchádzača cena víťaznej ponuky bez DPH:
Časť 1. predmetu zákazky - automatická vertikálna píla - I.- 1 ks
- MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Svetlá 8, 811 02 Bratislava
- cena za časť 1. predmetu zákazky - 157 700,00 v Euro bez DPH
Časť 2. predmetu zákazky - automatická vertikálna píla - II.- 2 ks
- MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Svetlá 8, 811 02 Bratislava
- cena za časť 2. predmetu zákazky - 165 000,00 v Euro bez DPH
Časť 3. predmetu zákazky - mostový jednonosníkový žeriav I. - 1 ks
- ITECO ŽERIAVY s.r.o., Potočná 1C, 977 03 Brezno
- cena za časť 3. predmetu zákazky - 19 000,00 v Euro bez DPH
Časť 4. predmetu zákazky - mostový jednonosníkový žeriav II. - 1 ks
- ITECO ŽERIAVY s.r.o., Potočná 1C, 977 03 Brezno
- cena za časť 4. predmetu zákazky - 18 300,00 v Euro bez DPH
11

Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky).
12
Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
13
Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky).
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13. Spôsob vzniku záväzku14: Kúpna zmluva na každú časť predmetu zákazky
14. Podmienky realizácie zmluvy15:
Časť 1. predmetu zákazky - automatická vertikálna píla - I.- 1 ks

-

Miesto dodania – KNAPECSTEEL s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina
Dodanie – do 250 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti zmluvy
Časť 2. predmetu zákazky - automatická vertikálna píla - II.- 2 ks

-

Miesto dodania – KNAPECSTEEL s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina
Dodanie – do 250 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti zmluvy
Časť 3. predmetu zákazky - mostový jednonosníkový žeriav I. - 1 ks

-

Miesto dodania – KNAPECSTEEL s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina
Dodanie – do 45 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti zmluvy
Časť 4. predmetu zákazky - mostový jednonosníkový žeriav II. - 1 ks

-

Miesto dodania – KNAPECSTEEL s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina
Dodanie – do 45 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti zmluvy

15. Miesto a dátum vykonania/vyhodnotenie prieskumu: Rosina, 14.11.2019
16. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Martina Vlašková, konateľka, 14.11.2019

............................................
Martina Vlašková, konateľ
17. Prílohy16:
- Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh
- vyzývacie emaily - 4 x
- predložené ponuky vrátane predkladacieho emailu - 2 x
- predložená ponuka vrátane obálky a potvrdenia o prebratí ponuky – 1 x
- predložená ponuka vrátane obálky – doručené poštou – vrátane sledovania zásielka– 1 x
- ostatné predložené doklady
- výpisy o obchodného registra - 4 x

14

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
16
Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
15

4

