Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa:

Lesagro, s.r.o., Pravenec 419, 972 16 Pravenec,

2. Názov zákazky:

Bočná fréza guľatiny.

3. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka bočná fréza guľatiny.

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

tovar

5. Kód CPV:

42 64 21 00 - 9

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

93491,67 Euro bez DPH

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:

Inovácia výrobného procesu Lesagro, s.r.o.
313031AQH9

8. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra
1

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu :

a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a
následného predloženia cien alebo ponúk

10.Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšia cena za celý predmet zákazky

11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:
Oprávnenie
dodávať
Prijatá
Dátum Spôsob
predmet ponuka:
oslovenia oslovenia
zákazky
áno/nie
(áno/nie)

Názov dodávateľa

DI MECHANIK s.r.o.
Oceliarska 448, 010 01 Žilina
IČO-36414310

25.8.2021

email

áno

áno

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
25.8.2021 email
Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen
áno
áno
IČO-36017671
TOS SLOVAKIA, s.r.o.
25.8.2021 email
Bytčianska 56, 010 03 Žilina – Považský Chlmec
áno
áno
IČO-44615019
Pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
/prijímateľ vykonal výber možných dodávateľov na základe nahliadnutia do obchodného registra
a následne vykonal kontrolu či daný subjekt nemá uložený zákaz za porušenie povinností pre
verejnom obstarávaní. V prílohe sú priložené stiahnuté výpisy z obchodného registra
www.ors.sk a print screen www.uvo.gov.sk Register osôb so zákazom.

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.
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b) zoznam predložených ponúk5:

DI MECHANIK s.r.o.
Oceliarska 448, 010 01 Žilina
IČO-36414310

Dátum a čas
Návrh
Vyhodnotenie
Pozná
predloženia/
na plnenie
splnenia
mka
vyhodnotenia
kritéria6
podmienok7
14.9.2021 o 13:35 hod.
/
93800,00
áno
2.2.2022

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen
IČO-36017671

16.9.2021 o 9:34 hod.
/
2.2.2022

77480,00

áno

TOS SLOVAKIA, s.r.o.
Bytčianska 56, 010 03 Žilina – Považský Chlmec
IČO-44615019

14.9.2021 o 15:28 hod.
/
2.2.2022

96000,00

áno

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku

V lehote na predkladanie ponúk boli doručené 3 ponuky. Boli stanovené podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 8.2.2022 je realizované vyhodnotenie
ponúk a v prvom kroku bolo skontrolované splnenie podmienok a to oprávnenie dodávať tovar
a čestné vyhlásenia o neuložení zákazu vo verejnom obstarávaní a tieto boli opätovne
skontrolované aj na verejne prístupných registroch a výpisy z obchodného registra www.ors.sk
sú uvedené v prílohe a print screen www.uvo.gov.sk Register osôb so zákazom sú uvedené
v prílohe. Na základe týchto skutočností všetci uchádzači ktorí predložili ponuku splnili
podmienky účasti a predložené ponuky splnili požiadavky na opis predmetu zákazky aj ostatné
požiadavky v predmetnom postupe zadávania zákazky. Následne boli ponuky vyhodnotené na
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena v Euro bez DPH za celý
predmet zákazky a na základe vyhodnotenia bola stanovená ponuka úspešného uchádzača
EXCELLENT CD, spol. s r.o., Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen, IČO-36017671 s cenou za celý predmet
zákazky v Euro bez DPH 77480,00.
12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny
13. Identifikácia úspešného uchádzača:

EXCELLENT CD, spol. s r.o., Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen,
IČO-36017671

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:

92976,00 Euro s DPH

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

77480,00 Euro bez DPH

16. Spôsob vzniku záväzku8:

Kúpna zmluva

17. Podmienky realizácie zmluvy9:

Miestom dodania predmetu zákazky je Pravenec 419
972 16 Pravenec.
Lehota na dodanie predmetu zmluvy a jeho riadne
odovzdanie objednávateľovi uplynie 300-tym kalendárnym
dňom odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Prievidza, 2.2.2022
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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
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
9
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
6

2

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Jozef Tipul, konateľ,
8.2.2022 o 12:50 hod. ................................
20. Prílohy10:
-

Výpis z obchodného registra – zo stránky www.orsr.sk zo dňa 25.8.2021 – 3 x

-

Print screen z Register osôb so zákazom zo stránky www.uvo.gov.sk zo dňa 25.8.2021 -3 x

-

Výpis z obchodného registra – zo stránky www.orsr.sk zo dňa 8.2.2022 – 3 x

-

Print screen z Register osôb so zákazom zo stránky www.uvo.gov.sk zo dňa 8.2.2022 -3 x

10

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

3

