Osoba ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov
z NFP (identifikácia prijímateľa):
SOFER s.r.o., Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 44372078
Názov predmetu zákazky :
Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
z dňa 02.05.2019
z vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi v rámci obstarávania zákazky na dodanie
tovarov „Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum“.
a) Lehota na predkladanie ponúk: 02.05.2019 do 15:00 hod. Dátum doručenia výzvy
uchádzačom obstarávateľ sledoval prostredníctvom emailovej notifikácie.
b) Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Horizontálneho vyvrtávacieho obrábacieho centra, 1
ks.
c) Spôsob vykonania prieskumu trhu a identifikovanie podkladov na základe ktorých
boli ponuky vyhodnocované:
Prieskum trhu bol vykonaný na základe výzvy (oslovenia) potenciálnych dodávateľov
a následného predloženia cenových ponúk.
d) Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov (uchádzačov):
P.č.

1
2
3

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
AXA CNC stroje, s.r.o., Na Cintlovce
1580/5, CZ - 268 01Hořovice, IČO:
26485770
F. M. T. Group s.r.o., 739 36 Sedliště 463
Česká republika, IČO: 26848104
TOS VARNSDORF a.s., Ríční 1774, CZ 407 47 Varnsdorf, IČO: 27327850

Dátum a spôsob
oslovenia:

Dátum a čas
potvrdenia
prevzatia výzvy:

16.04.2019
emailom

18.04.2019 o 10:48
emailom

16.04.2019
emailom
16.04.2019
emailom

23.04.2019 o 13:09
emailom
16.04.2019 o 13:34
emailom

e) Zoznam uchádzačov ktorí si vyžiadali súťažné podklady:
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na www.partnerskadohoda.gov.sk ako aj
internetovej stránke prijímateľa.
Osloveným uchádzačom boli súťažné podklady zaslané v rámci výzvy na predkladanie
ponúk.
Súťažné podklady si nevyžiadal žiaden iný uchádzač.
f) Dátum zverejnenia výzvy:
Výzva vrátane príloh bola zverejnená dňa 16.04.2019 na internetovej stránke prijímateľa
http://www.sofersk.sk/79-verejna_sutaz.
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Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom
www.partnerskadohoda.gov.sk
bola
zverejnená
dňa
16.04.2019
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/7143.pdf.

sídle
na

g) Spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky:
Pred oslovením bola overená spôsobilosť dodávateľov na dodanie predmetu zákazky
v obchodnom registri.
h) Zoznam uchádzačov ktorí predložili cenové ponuky: všetky oslovené spoločnosti
predložili ponuky v stanovenej lehote do 02.05.2019 do 15:00.
P.č.
1
2
3

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
TOS VARNSDORF a.s., Ríční 1774, CZ 407 47 Varnsdorf, IČO: 27327850
AXA CNC stroje, s.r.o., Na Cintlovce
1580/5, CZ - 268 01Hořovice, IČO:
26485770
F. M. T. Group s.r.o., 739 36 Sedliště 463
Česká republika, IČO: 26848104

Dátum predloženia
ponuky:
29.04.2019
emailom o 14:02 h

Hodnota ponuky
(€ bez DPH):
479 230,00

30.04.2019
emailom o 16:38 h

549 600,00

02.05.2019
emailom o 12:41 h

707 613,00

i) Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH.
Hodnotenie ponúk na úrovni jednotlivých zariadení.
j) Cenovú ponuku napriek osloveniu nepredložil:
Cenovú ponuku predložili všetky oslovené spoločnosti:
k) Zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom hodnotenia a vyhodnotenie
podmienok účasti:
Hodnotené boli všetky predložené ponuky podľa vyššie uvedenej tabuľky v bode h).
Všetci uchádzači splnili podmienky účasti. Ponuky všetkých uchádzačov spnili všetky
požiadavky na predmet zákazky v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk.

P.č.

1

Obchodné meno a sídlo
uchádzača:
TOS VARNSDORF a.s.,
Ríční 1774, CZ - 407 47
Varnsdorf, IČO:
27327850

Vyhodnotenie splnenia podmienok
Ponuka spĺňa všetky požiadavky na
predmet zákazky v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk

Predloženie
dokladu
o oprávnení
dodávať tovar
áno

2

Osoba ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov
z NFP (identifikácia prijímateľa):
SOFER s.r.o., Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 44372078
Názov predmetu zákazky :
Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum

2

3

AXA CNC stroje, s.r.o.,
Na Cintlovce 1580/5, CZ
- 268 01Hořovice, IČO:
26485770
F. M. T. Group s.r.o., 739
36 Sedliště 463
Česká republika, IČO:
26848104

Ponuka spĺňa všetky požiadavky na
predmet zákazky v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk

áno

Ponuka spĺňa všetky požiadavky na
predmet zákazky v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk

áno

l) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
Všetky predložené cenové ponuky splnili požadované podmienky (uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk a súťažných podkladoch) a boli zahrnuté do vyhodnotenia, t.j. žiadna
z vyhodnocovaných ponúk nebola vylúčená.
m) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s kritériom na
vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena.

Tovary

Obchodné meno a sídlo
uchádzača:

Horizontálne
vyvrtávacie
obrábacie
centrum
1 ks

TOS VARNSDORF
a.s., Ríční 1774, CZ 407 47 Varnsdorf, IČO:
27327850
AXA CNC stroje, s.r.o.,
Na Cintlovce 1580/5,
CZ - 268 01Hořovice,
IČO: 26485770
F. M. T. Group s.r.o.,
739 36 Sedliště 463
Česká republika, IČO:
26848104

Dátum
vyhodnoteni
a ponúk:

Hodnota
ponuky
(€ bez
DPH):

Poradie

Zdôvodneni
e výberu

02.05.2019

479 230,00

1.

najnižšia
ponúknutá
cena

02.05.2019

549 600,00

2.

neuspela

02.05.2019

707 613,00

3.

neuspela

Hodnota
ponuky
(€ bez
DPH):

Poradie

Zdôvodnenie
výberu

479 230,00

1.

najnižšia
ponúknutá
cena

Identifikácia víťazného uchádzača:

Tovary

Obchodné meno a
sídlo uchádzača:

Dátum
otvárania
obálok
a vyhodnotenia
ponúk:

Horizontálne
vyvrtávacie
obrábacie
centrum
1 ks

TOS VARNSDORF
a.s., Ríční 1774, CZ 407 47 Varnsdorf,
IČO: 27327850

02.05.2019
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n) Spôsob vzniku záväzku:
Kúpna zmluva.
Kúpna zmluva bude uzatvorená z víťazným uchádzačom.
o) Konečná zmluvná cena ponuky úspečného uchádzača bez DPH/ s DPH:
Cena víťaznej ponuky bez DPH: 479 230,00 EUR bez DPH
Cena víťaznej ponuky s DPH: - *
*Cena s DPH sa neuvádza, víťazný uchádzač je platcom DPH v Českej republike.
p) Typ a podmienky realizácie zmluvy
Kúpna zmluva.
Lehota plnenia: Termín plnenia predmetu zmluvy je do 6 mesiacov odo dňa vystavenia
objednávky na dodanie predmetu kúpnej zmluvy.
Miesto dodania: SOFER s.r.o., Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa.
r) Zoznam zúčastnených zástupcov uchádzačov (prezenčná listina):
Vyhodnotenia ponúk sa nezúčastnili žiadni zástupcovia uchádzačov, prezenčná listina sa
nevyhotovuje.
Záznam vyhotovil:

Ing. Martin Jaržembovský

..........................................

splnomocnená osoba

Záznam schválil:

Ján Solecký

..........................................

konateľ SOFER s.r.o.
V Starej Ľubovni, dňa 02.05.2019
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