Záznam z prieskum trhu
1. Názov žiadateľa:

LIBETO a.s.

2. Názov zákazky:

Zvyšovanie technologickej a inovačnej úrovne v

spoločnosti LIBETO a.s.
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov konkrétne ide o tieto zariadenia:
Logický celok č. 1: Automatická počítačom riadená strihacia linka – 1 ks
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

tovar

5. Kód CPV:

42633000-2

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

zákazky nad 100 000 eur

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:

Zvyšovanie technologickej a inovačnej úrovne v
spoločnosti LIBETO a.s.

8. Operačný program:

Výskum a inovácie

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

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

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena v EUR bez DPH
11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:

1

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

S-Production, s.r.o.
Sad SNP 14, 010 01 Žilina
ryban@sproduction.sk

15.3.2019

priamym
oslovením
emailom

áno

áno

MCAE Systems, s.r.o.
Knínická 1771/6,
664 34 Kuřim, ČR
ales.juranek@mcae.cz

15.3.2019

priamym
oslovením
emailom

áno

áno

ITES, spol. s r.o.
Příční 18
669 02 Znojmo, ČR
info@ites.eu

15.3.2019

priamym
oslovením
emailom

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 (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR).

1

b) zoznam predložených ponúk5:
Logický celok č. 1: Automatická počítačom riadená strihacia linka – 1 ks
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Dátum
predloženia/
vyhodnoteni
a

ITES, spol. s r.o.
Příční 18
669 02 Znojmo, ČR
info@ites.eu

19.03.2019/
27.03.2019

230 000,00 EUR
bez DPH

MCAE Systems, s.r.o.
Knínická 1771/6,
664 34 Kuřim, ČR
ales.juranek@mcae.cz

20.03.2019/
27.03.2019

279 000,00 EUR
bez DPH

S-Production, s.r.o.
Sad SNP 14, 010 01 Žilina
ryban@sproduction.sk

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

Návrh na plnenie
kritéria6

26.03.2019/
27.03.2019

264 700,00
EUR bez DPH

Poznámka

Ponuka
obsahovala
všetky
požadované
náležitosti v
zmysle Výzvy
na predloženie
ponuky
Ponuka
obsahovala
všetky
požadované
náležitosti
v zmysle Výzvy
na predloženie
ponuky
Ponuka
obsahovala
všetky
požadované
náležitosti v
zmysle Výzvy
na predloženie
ponuky

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
Žiadny z uchádzačov, ktorí predložil cenovú ponuku nebol vylúčený.
13. Identifikácia úspešného uchádzača:
Názov úspešného
uchádzača
Logický celok č. 1: ITES, spol. s r.o.
Automatická
Příční 18
počítačom
riadená 669 02 Znojmo, ČR
strihacia linka – 1 ks
info@ites.eu
Logický celok

14. Spôsob vzniku záväzku8:

Cena v EUR bez
DPH

Cena v EUR s DPH

230 000,00

-

Kúpna zmluva

15. Podmienky realizácie zmluvy9:
Lehota dodania predmetu zákazky: do 5 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky
5

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

2

Miesto realizácie: LIBETO a.s., Liptovská Teplá, 034 83 Liptovská Teplá
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava, 27.03.2019

17. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:

.................................
Ing. Stanislav Gajdoš
osoba poverená vykonaním prieskumu trhu
18. Prílohy10:
1.

Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh

2.

Doklad preukazujúci zaslanie výzvy na predkladanie ponúk min. trom záujemcom

3.
4.

Doklad preukazujúci zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk webe prijímateľa resp. inom
vhodnom webe
Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na mailový
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

5.

Predložené ponuky

6.

Záznam z prieskumu trhu

7.

Zmluva s úspešným uchádzačom vrátane príloh

8.
9.

Doklad preukazujúci zverejnenie záznamu z vyhodnotenia ponúk zverejnený na webovom sídle
prijímateľa do 5 dní od dátumu vyhodnotenia ponúk
Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich
ich zaslanie

10. Formulár/formuláre pre účely posúdenia konfliktu záujmov
Splnomocnenie inému subjektu na výkon úkonov v obstarávaní udelený prijímateľom (ak
relevantné)
Preukázanie zápisu úspešného uchádzača alebo známych subdodávateľov v registri partnerov
12.
verejného sektora
11.

10

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

3

