Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa:

VALLOS, s.r.o.

2. Názov zákazky:

Inovatívne technológie vo výrobnom procese VALLOS, s.r.o.

3. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie vo
výrobnom procese VALLOS, s.r.o..Predmet zákazky sa člení na
3 časti a to :
Časť 1. predmetu zákazky - CNC súradnicový merací stroj
Časť 2. predmetu zákazky - Automatické obrábacie centrum
Časť 3. predmetu zákazky – Robotizované zváracie pracovisko

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

42638000-7, 38540000-2, 42662000-4

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

732 193,66

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:

Inovatívne technológie vo výrobnom procese VALLOS, s.r.o.,
313012X486

8. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1: a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného
predloženia cien alebo ponúk
10.Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena za hodnotenú časť predmetu zákazky
v Euro bez DPH
11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:
Názov dodávateľa
Mitutoyo Česko s.r.o.
Dubská 1626, 41 501 Teplice 1
IČO - 25458400
FLOW TECH, s.r.o.
třída Tomáše Bati 5330, 760 01 Zlín
IČO - 25530305
FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelšine 3636/1, 949 01 Nitra
IČO - 51005557
Tauricon, s.r.o.
1

Dátum oslovenia

Oprávnenie
Spôsob
dodávať predmet
oslovenia
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

14.5.2021

email

áno

áno

14.5.2021

email

áno

áno

14.5.2021

email

áno

áno

14.5.2021

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

Trenčianska 1279, 020 01 Púchov
IČO - 44765487
Profika SK, s.r.o.
Bernolákova 1, 874 05 Banská Bystrica
IČO - 36650544
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s
Kopčianská 14, 851 01 Bratislava
IČO - 35805609
TM Technick s.r.o.
Dronych 54/47, Trnitá, 617 00 Brno
IČO - 26889927
TECHNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.
Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim
IČO – 269649378
robotec, s.r.o.
Hlavná 3, 038 52 Sučany
IČO - 36410055

14.5.2021

email

áno

áno

14.5.2021

email

áno

áno

14.5.2021

email

áno

nie

14.5.2021

email

áno

áno

14.5.2021

email

áno

áno

b) zoznam predložených ponúk5:
Časť 1. predmetu zákazky - CNC súradnicový merací stroj

Mitutoyo Česko s.r.o.
Dubská 1626, 41 501 Teplice 1
IČO - 25458400

Dátum a čas
Návrh
predloženia/
na plnenie
vyhodnotenia
kritéria6
25.5.2021 o 11:23 hod.
83608,00
/
Euro bez DPH
31.5.2021 o 13:00 hod.

Tauricon, s.r.o.
Trenčianska 1279, 020 01 Púchov
IČO - 44765487
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
IČO - 46095969

28.5.2021 o 8:04 hod.
85300,00
/
Euro bez DPH
31.5.2021 o 13:00 hod.
27.5.2021 o 16:19 hod.
89900,00
/
Euro bez DPH
31.5.2021 o 13:00 hod.

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku

Vyhodnotenie
Pozná
splnenia
mka
podmienok7
Splnil *

Splnil *

Splnil *

Časť 2. predmetu zákazky - Automatické obrábacie centrum
Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku
FLOW TECH, s.r.o.
třída Tomáše Bati 5330, 760 01 Zlín
IČO - 25530305

Dátum a čas
Návrh
predloženia/
na plnenie
vyhodnotenia
kritéria8
25.5.2021 o 11:45 hod.
473250,00
/
Euro bez DPH
31.5.2021 o 13:00 hod.

5

Vyhodnotenie
Pozná
splnenia
mka
9
podmienok
Splnil *

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

Profika SK, s.r.o.
Bernolákova 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO - 36650544

25.5.2021 o 17:15 hod. 481500,00
/
Euro bez DPH
31.5.2021 o 13:00 hod.

Splnil *

TECHNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.
Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim
IČO – 26964937
Česká republika konajúca prostredníctvom
TECHNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.,
organizačná zložka,
Mamateyova 12, 851 04 Bratislava
IČO - 45842515

26.5.2021 o 12:25 hod.
465300,00
/
Euro bez DPH
31.5.2021 o 13:00 hod.

Splnil *

Časť 3. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko

FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelšine 3636/1, 949 01 Nitra
IČO - 51005557

Dátum a čas
Návrh
predloženia/
na plnenie
vyhodnotenia
kritéria10
27.5.2021 o 12:08 hod.
188700,00
/
Euro bez DPH
31.5.2021 o 13:00 hod.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Kopčianská 14, 851 01 Bratislava
IČO - 35805609

26.5.2021 o 12:28 hod.
188200,00
/
Euro bez DPH
31.5.2021 o 13:00 hod.

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku

Vyhodnotenie
Pozná
splnenia
mka
podmienok11
Splnil *

Splnil *

27.5.2021 o 16:30 hod.
robotec, s.r.o.
179000,00
Splnil *
/
Hlavná 3, 038 52 Sučany
Euro bez DPH
31.5.2021
o
13:00
hod.
IČO - 36410055
* pri kontrole bol vykonaný náhľad do obchodných registrov na preukázanie oprávnenia dodávať tovar
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 následne ich oslovil na predloženie ponuky.

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny
13. Identifikácia úspešného uchádzača:
Pre časť 1. predmetu zákazky - CNC súradnicový merací stroj
- Mitutoyo Česko s.r.o., Dubská 1626, 41 501 Teplice 1, IČO - 25458400
Pre časť 2. predmetu zákazky - Automatické obrábacie centrum
- TECHNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim, IČO–269649378
Česká republika konajúca prostredníctvom
- TECHNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., organizačná zložka,
Memateyova 12, 851 04 Bratislava, IČO - 45842515
Pre časť 3. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
- robotec, s.r.o., Hlavná 3, 038 52 Sučany, IČO - 36410055
14. Cena víťaznej ponuky s DPH:
Pre časť 1. predmetu zákazky - CNC súradnicový merací stroj
Cena v Euro s DPH 100329,60
Pre časť 2. predmetu zákazky - Automatické obrábacie centrum
Cena v Euro s DPH 558360,00
10

Kritéria na vyhodnotenie ponúk - napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
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).
11

3

Pre časť 3. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
Cena v Euro s DPH 214800,00
15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:
Pre časť 1. predmetu zákazky - CNC súradnicový merací stroj
Cena v Euro bez DPH - 83608,00
Pre časť 2. predmetu zákazky - Automatické obrábacie centrum
Cena v Euro bez DPH - 465300,00
Pre časť 3. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
Cena v Euro bez DPH - 179000,00
16. Spôsob vzniku záväzku12: kúpna zmluva
17. Podmienky realizácie zmluvy13:
Pre časť 1. predmetu zákazky - CNC súradnicový merací stroj
Lehota dodania 90 a miesto dodania - výrobná hala VALLOS, s.r.o., Štrková 23, 010 01 Žilina
Pre časť 2. predmetu zákazky - Automatické obrábacie centrum
Lehota dodania 240 a miesto dodania - výrobná hala VALLOS, s.r.o., Štrková 23, 010 01 Žilina
Pre časť 3. predmetu zákazky - Robotizované zváracie pracovisko
Lehota dodania 240 a miesto dodania - výrobná hala VALLOS, s.r.o., Štrková 23, 010 01 Žilina
18. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Žilina, 31.5.2021
19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Marek Macejík, konateľ, 31.5.2021, ...............
20. Prílohy14:
a) Vyzývacie emaily – 9 x
b) Predkladacie email – 9 x
c) Výpisy z obchodného registra zo dňa 14.5.2021 – 9 x
d) Výpisy z obchodného registra zo dňa 31.5.2021 – 10 x

12

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
14
Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
13

4

