Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa:

HERN s.r.o.

2. Názov zákazky:

Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a
technologických procesov v spoločnosti HERN
s.r.o. - dodávka technológie

3. Predmet zákazky:

nákup zariadení - 2 kusov kompaktnej
robotickej zváracej bunky a 1 ks meracieho
portálu

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

tovar

5. Kód CPV:

42662000-4 Zváracie zariadenia
38300000-8 Meracie prístroje

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

1. časť súťaže - Kompaktná robotická zváracia
bunka - 379 560 EUR bez DPH
2. časť súťaže - Merací portál - 233 880 EUR
bez DPH

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:

Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a
technologických procesov v spoločnosti HERN
s.r.o.; NFP313010Q078

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 bez DPH

11.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4:

1

Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

CLOOS PRAHA,
spol. s r.o.

19.11.2018

e - mailom

áno

áno

igm
Robotersysteme

19.11.2018

e - mailom

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

AG
Elektro plus, s.r.o.

19.11.2018

e - mailom

áno

áno

Weldex, s.r.o.

19.11.2018

e - mailom

áno

áno

Carl Zeiss
Slovakia, s. r. o.

19.11.2018

e - mailom

áno

áno

Hexagon
Metrology s.r.o.

19.11.2018

e - mailom

áno

áno

DEOM s.r.o.

19.11.2018

e - mailom

áno

áno

Mitutoyo Česko
s.r.o.

19.11.2018

e - mailom

áno

nie

b) zoznam predložených ponúk5:
1. časť súťaže - Kompaktná robotická zváracia bunka
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
CLOOS PRAHA,
spol. s r.o.
Vídeňská 352
252 50 Vestec
Česká republika
igm
Robotersysteme
AG
Industriezentrum
NŐ-Sűd, Straβe
2a, Halle M8
A-2355 Wiener
Neudorf
Rakúsko
Elektro plus, s.r.o.
Trnavská cesta
4455/1A
926 01 Sereď

Weldex, s.r.o.
K amfiteátru 13
080 01 Prešov

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

23.11.2018

30.11.2018

03.12.2018

03.12.2018

Návrh
na plnenie
kritéria6

339 780 EUR
bez DPH

375 000 EUR
bez DPH

349 600 EUR
bez DPH

359 800 EUR
bez DPH

5

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

Poznámka

splnil

Podrobne
splnenie
podmienok
účasti v Zápisnici
zo splnenia
podmienok
účasti

splnil

Podrobne
splnenie
podmienok
účasti v Zápisnici
zo splnenia
podmienok
účasti

splnil

Podrobne
splnenie
podmienok
účasti v Zápisnici
zo splnenia
podmienok
účasti

splnil

Podrobne
splnenie
podmienok
účasti v Zápisnici
zo splnenia

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).
6

2

podmienok
účasti

2. časť súťaže - Merací portál
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
Hexagon
Metrology s.r.o.,
Litvínovská 609/3
190 00 Praha
Česká republika

Carl Zeiss
Slovakia, s. r. o.
Račianska
12481/77/A
831 02 Bratislava

DEOM s.r.o.
Jinonická 804/80
158 00 Praha 5
Česká republika

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

02.12.2018

03.12.2018

03.12.2018

Návrh
na plnenie
kritéria8

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok9

Poznámka

splnil

Podrobne
splnenie
podmienok
účasti v Zápisnici
zo splnenia
podmienok
účasti

215 000 EUR
bez DPH

splnil

Podrobne
splnenie
podmienok
účasti v Zápisnici
zo splnenia
podmienok
účasti

222 350 EUR
bez DPH

splnil
podmienky
účasti
nesplnil
požiadavky na
predmet zákazky

Podrobne
splnenie
podmienok
účasti v Zápisnici
zo splnenia
podmienok
účasti

226 000 EUR
bez DPH

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

Odkaz na webovú
stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota kritéria

Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

žiadny uchádzač nebol vylúčený
Uchádzač DEOM s.r.o. nebol
zaradený do konečného

8

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).
10
Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.).
9

3

vyhodnoteniacponúk na 2. časť
súťaže - Merací portál kvôli
nesplneniu parametrov zariadenia
13. Identifikácia úspešného uchádzača:

1. časť súťaže - Kompaktná robotická
zváracia bunka - CLOOS PRAHA, spol.
s r.o.
2. časť súťaže - Merací portál - Carl
Zeiss Slovakia, s. r. o.

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:

1. časť súťaže - Kompaktná robotická
zváracia bunka - 407 736 EUR s DPH
2. časť súťaže - Merací portál 258 000 EUR s DPH

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

1. časť súťaže - Kompaktná robotická
zváracia bunka - 339 780 EUR bez
DPH
2. časť súťaže - Merací portál 215 000 EUR bez DPH

16. Spôsob vzniku záväzku11:

Kúpne zmluvy

17. Podmienky realizácie zmluvy12:

Lehota plnenia:
1. časť súťaže - Kompaktná robotická
zváracia bunka - 8 mesiacov od
objednania
2. časť súťaže - Merací portál - 30
týždňov od objednania
Miesto realizácie:
1. časť súťaže - Kompaktná robotická
zváracia bunka - HERN s.r.o.,
Kliňanská 564, 029 01 Námestovo
2. časť súťaže - Merací portál HERN s.r.o., Kliňanská 564,
029 01 Námestovo

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

V Bratislave dňa 19.11. - 21.12.2018

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

Mgr. Tomáš Šlachta, 02.01.2019

20. Prílohy13:
- Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov
- Zriadenie komisie, menovacie dekréty komisie
- Zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na zakazkycko@vlada.gov.sk
- Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom
11

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
13
Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
12

4

- Zoznam záujemcov, ktorým bola zaslaná výzva - vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk
- Printscreeny výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej na webovom sídle prijímateľa
- Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk
- Oznámenie o zmene príloh výzvy na predkladanie ponúk
- Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 2
- Ponuky uchádzačov
- Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
- Čestné vyhláseniačlenov komisie
- Zápisnica z otvárania ponúk
- Zápisnica z predbežného vyhodnotenia ponúk
- Žiadost o predloženie dokladov nahradených čestným vyhlásením
- Doklady nahradené čestným vyhlásením
- Zápisnica z vyhodnotenia dokladov predložených uchádzačmi
- Otázky a odpovede k parametrom zariadení
- Zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky
- Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
- Oznámenie o nezaradení do konečného vyhodnotenia ponúk
- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
- Výzva na uzavretie zmluvy
- Kúpne zmluvy a dodatky č. 1 ku kúpnym zmluvám

5

