Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskum trhu
1.

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

ALFAPLAST trade, s.r.o.
Šumperská 2, 971 01 Prievidza

2. Predmet zákazky:

Inovatívne výrobné zariadenie

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)

tovary

4. Kód CPV:

42640000-4
Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

147 309,33 EUR bez DPH

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti ALFAPLAST
trade, s.r.o., ITMS kód: 313031AUL7

7. Operačný program:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu :

oslovenie dodávateľov a následné predloženie ponúk

1

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :
2

a)

cena celkom v EUR bez DPH

zoznam oslovených dodávateľov3 :

Názov osloveného
dodávateľa

ROTOX s.r.o.
POPGRO s.r.o.
BERCHTOLD
automatizace s.r.o.

11.08.
2022
11.08.
2022
11.08.
2022

Spôsob
oslovenia

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky4

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

Prijatá
ponuka:
áno/nie

e-mail

áno

orsr.sk

nie

uvo.gov.sk

áno

e-mail

áno

orsr.sk

nie

uvo.gov.sk

áno

e-mail

áno

or.justice.cz

nie

uohs.cz

áno

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/stavebnej 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
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou,
ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk)
4
Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade
zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu
zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.
1

Uviesť aký:

Dátum
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)
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b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Návrh na
plnenie
kritéria6

12.08.2022
9:33
19.08.2022

136 253,00
EUR bez DPH

16.08.2022
9:59
19.08.2022

156 160,00
EUR bez DPH

15.08.2022
13:07
19.08.2022

149 515,00
EUR bez DPH

ROTOX s.r.o.
Veľké Blahovo 1253
930 01 Veľké Blahovo
IČO: 48051675
POPGRO s.r.o.
Mederčská 81
945 01 Komárno
IČO: 46819622
BERCHTOLD
automatizace s.r.o.
Alešova 220
349 01 Stříbro, ČR
IČO: 07451075

Vyhodnotenie splnenia
podmienok7

Poznámka

Podmienky účasti:
- 32 ods. 1 písm. e) ZVO
- nesmie byť vedený v registri
osôb so zákazom účasti vo
VO
- nesmie existovať dôvod na
vylúčenie podľa §40 odst.6,
písm. f) ZVO
Všetci uchádzači splnili
stanovené podmienky
účasti.

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: irelevantné
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

ROTOX s.r.o.
Veľké Blahovo 1253
930 01 Veľké Blahovo
IČO: 48051675

12. Cena úspešného uchádzača8 :

136 253,00 EUR bez DPH
163 503,60 EUR s DPH

13. Spôsob vzniku záväzku9:

zmluva o dielo

14. Podmienky realizácie zmluvy :
10

•

Miesto dodania: ALFAPLAST trade, s.r.o., Šumperská 2, 971 01 Prievidza

•

Lehota dodania je do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

•

Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných
strán. Prijímateľ si uplatňuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorou je
okrem zverejnenia zmluvy aj schválenie procesu verejného obstarávania, ktoré viedlo k podpisu tejto
zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Zverejnená zmluva teda
nadobudne účinnosť v deň nasledujúci po dni doručenia Správy z kontroly verejného obstarávania
objednávateľovi, o čom bude objednávateľ úspešného uchádzača bezodkladne informovať.

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
7
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky,
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
8
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
9
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
10
Lehota plnenia a miesto realizácie.
5
6
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•

Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly, auditu alebo iného obdobného
overovania v súvislosti s predmetom a plnením tejto zmluvy, a poskytne všetku potrebnú súčinnosť
najmä:
a) Poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a ním povereným osobám,
b) Útvaru vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
povereným osobám,
c) Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a ním povereným osobám,
d) Orgánu auditu, jeho spolupracujúcim orgánom (Úrad vládneho auditu) a osobám
povereným na výkon kontroly/auditu,
e) Úradu pre verejné obstarávanie alebo ním povereným osobám,
f) Splnomocneným zástupcom Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov EÚ,
h) Osobám prizvanými orgánmi uvedenými v bodoch a) až g) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

15. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Pavel Scheber, splnomocnená osoba

.........................................
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Žilina, 19.08.2022
17. Prílohy11:
•
•
•
•
•
•

výpisy z obchodného registra (www.orsr.sk; or.justice.cz)
zoznam osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (uvo.gov.sk; uohs.cz )
výpis z RPVS úspešného uchádzača (ROTOX s.r.o.)
výzva na predkladanie ponúk zaslaná uchádzačom, potvrdenia o prijatí výzvy (3x)
doručené cenové ponuky (3x)
oznámenia o výsledku (3x)

Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.
11

