Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:
J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, SR
2. Predmet/názov zákazky:
„Kompletný prípravok na montáž podvozkových rámov“
3. Druh zákazky:
tovar
4. Kód CPV:
42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:
Automatizácia v procese výroby nákladných železničných vozidiel
Kód: NFP313012P612
6. Operačný program:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (pozn. predtým OPVAI)
7. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:
Na základe Výzvy na predkladanie ponúk / oslovenia 4 dodávateľov a následného
predloženia cenových ponúk
8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:
Najnižšia cena v EUR bez DPH
V zmysle bodu 12 písmena d) výzvy na predkladanie ponúk obstarávateľ uplatňuje nasledovné:
- verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania
vylúčený a ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
9. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4 na obe časti predmetu zákazky:

1

Názov osloveného
dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

CEIT, a.s.
Univerzitná 8661/6A

9.9.2020

emailom
radovan.fur
mann@ceitg

áno

Uviesť aký:

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky5

Zákaz
účasti vo
VO
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti6

www.orsr.sk

nie

www.uvo.gov.sk

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 cena bez DPH.
3
Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia.
5
webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov
6
webové sídlo www.uvo.gov.sk, pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky
printscreen z registra osôb so zákazom účasti

áno

010 08 Žilina

roup.eu

PEŠEK Machinery
s.r.o.
Dnešice 6
334 43 Dnešice, CZ

9.9.2020

INFINITY GROUP
a.s.
Pstruša 813
962 02 Vígľaš

9.9.2020

TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM
OBRÁBĚNÍ s.r.o.
Holoubkov č.p. 79
338 01 Holoubkov, CZ

9.9.2020

emailom
pesekm@pe
sekm.com,
pesek.micha
l@pesekm.c
om
emailom
tomas.pilat
@infinitygr
oup.sk,
branislav.mi
kla@infinity
group.com

emailom
tgs@tgs.cz
pavol.fajta
@tgs.cz

áno

or.justice.cz

nie

áno

www.orsr.sk

nie

áno

or.justice.cz

nie

www.uvo.gov.sk

áno

www.uvo.gov.sk

áno

áno

www.uvo.gov.sk

b) Zoznam predložených ponúk7:
Dátum
predloženia/dátum
vyhodnotenia

Návrh na plnenie
kritéria8

Vyhodnotenie splnenia
podmienok9

21.9.2020/06.10.2020

668 100,00 EUR
bez DPH

Oprávnenie dodávať tovar
v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.

PEŠEK Machinery s.r.o.
Dnešice 6
334 43 Dnešice, CZ

22.9.2020/06.10.2020

602 700,00 EUR
bez DPH

CEIT, a.s.
Univerzitná 8661/6A
010 08 Žilina

23.9.2020 o 8:46
hod./06.10.2020

INFINITY GROUP a.s.
Pstruša 813
962 02 Vígľaš

23.9.2020 o 8:00
hod./06.10.2020

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku
TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM OBRÁBĚNÍ
s.r.o.
Holoubkov č.p. 79
338 01 Holoubkov, CZ

Poznámka

Oprávnenie dodávať tovar
v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.

675 000,00 EUR
bez DPH

Oprávnenie dodávať tovar
v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.

645 000,00 EUR
bez DPH

Oprávnenie dodávať tovar
v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.

ponuka doručená osobne

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení10: Identifikácia zdroja údaju

Odkaz na internetovú
stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná suma/hodnota
kritéria

Poznámka

-

-

-

-

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
Žiadny uchádzač nebol vylúčený

7

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
9
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné
podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
10
Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje.
8

11. Identifikácia úspešného uchádzača:
PEŠEK Machinery s.r.o., Dnešice 6, 334 43 Dnešice, Česká republika
12. Cena víťaznej ponuky11: 602 700,00 EUR bez DPH, 602 700,00 EUR s DPH
13. Spôsob vzniku záväzku12 pre obe časti predmetu zákazky:
Zmluva o dielo
14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:
Mgr. Dagmar Užíková, projektové riadenie
Ing. Lucia Harvišová Majerská, projektové riadenie
15. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Poprad, dňa 06.10.2020
16. Prílohy13:
Príloha č. 1 Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami
Príloha č. 2 Odoslaný email – oslovenie uchádzačov zo dňa 09.09.2020
a. CEIT, a.s.
b. PEŠEK Machinery s.r.o.
c. INFINITY GROUP a.s.
d. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBRÁBĚNÍ s.r.o.
e. Zaslaný email na zakazkycko@vlada.gov.sk
Príloha č. 3 Doručené cenové ponuky (email, prílohy)
a. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBRÁBĚNÍ s.r.o., zo dňa 21.09.2020
b. PEŠEK Machinery s.r.o., zo dňa 22.09.2020
c. CEIT, a.s., zo dňa 23.09.2020
d. INFINITY GROUP a.s., zo dňa 23.09.2020 – ponuka doručená osobne
Príloha č. 4 Otázka na PEŠEK Machinery (email)
Príloha č. 5 Odpoveď od PEŠEK Machinery (email)
Príloha č. 6 Vyhodnotenie predložených cenových ponúk

11

Uviesť s DPH aj bez DPH.
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
13
Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu.
12

