Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

2.

unit QQ, s.r.o.
Letná 19
974 05 Banská Bystrica

Predmet zákazky:

Výstupné pracovné stanice pre 3D systémy

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

tovary

4. Kód CPV:

30213000-5

5. Dodatočné kódy CPV

30210000-4

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

10 404,75 eur bez DPH

7. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti unit QQ, s.r.o.

8. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra
1

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu :

Na základe výzvy/oslovenia a následného predloženia
ponúk
2

10. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk :

Najnižšia cena bez DPH

3

a) zoznam oslovených dodávateľov :

Názov osloveného
dodávateľa

Dátum
oslovenia

EasyCom, s.r.o.
Jána Chalupku 7
974 01
Banská Bystrica

07.02.2022

Môlča records s.r.o.
Turová 21
962 34 Turová

07.02.2022

aria33, s.r.o.
Komárnická 22
821 03 Bratislava
DIMANO, a.s.
1

Uviesť aký:

07.02.2022

07.02.2022

Spôsob
oslovenia

elektronicky/
zaslaním
výzvy na
predkladanie
ponúk
elektronicky/
zaslaním
výzvy na
predkladanie
ponúk
elektronicky/
zaslaním
výzvy na
predkladanie
ponúk
elektronicky/

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky4

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstaráv
aní
(áno/nie)

Spôsob overenia
zákazu účasti vo
verejnom
obstarávaní

na stránke
www.orsr.sk

nie

na stránke
www.uvo.gov.sk

áno

áno

na stránke
www.orsr.sk

nie

na stránke
www.uvo.gov.sk

áno

áno

na stránke
www.orsr.sk

nie

na stránke
www.uvo.gov.sk

áno

nie

na stránke

áno

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

áno

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.

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Prievozská 14
821 09 Bratislava

ProductRoot s.r.o.
Lazovná 236/5
974 01 Banská
Bystrica

07.02.2022

ZERO BB, spol. s r.o.
Bakossova 56
974 01 Banská
Bystrica

07.02.2022

F.A.T., s.r.o.
Ul. Mieru 2018/18
974 06 Banská
Bystrica - Šalková

07.02.2022

zaslaním
výzvy na
predkladanie
ponúk
elektronicky/
zaslaním
výzvy na
predkladanie
ponúk
elektronicky/
zaslaním
výzvy na
predkladanie
ponúk
elektronicky/
zaslaním
výzvy na
predkladanie
ponúk

na stránke
www.orsr.sk

www.uvo.gov.sk

áno

na stránke
www.orsr.sk

nie

na stránke
www.uvo.gov.sk

nie

áno

na stránke
www.orsr.sk

nie

na stránke
www.uvo.gov.sk

nie

áno

na stránke
www.orsr.sk

nie

na stránke
www.uvo.gov.sk

nie

b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku

EasyCom, s.r.o.
Jána Chalupku 7
974 01 Banská Bystrica
Môlča records s.r.o.
Turová 21
962 34 Turová
aria33, s.r.o.
Komárnická 22
821 03 Bratislava
DIMANO, a.s.
Prievozská 14
821 09 Bratislava

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

16.02.2022
13:47 hod.
25.02.2022
16.02.2022
18:09 hod.
25.02.2022
15.02.2022
21:46 hod.
25.02.2022
17.02.2022
12:36 hod.

Návrh na plnenie
kritéria6
Najnižšia celková
bez DPH

Poradie

10 200,00 eur
bez DPH

2.miesto

9 999,00 eur
bez DPH

1.miesto

10 420,00 eur
bez DPH

3.miesto

11 000,00 eur
bez DPH

4.miesto

25.02.2022

Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole
verejného obstarávania a v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 14, , že vyhodnotenie splnenie požiadaviek
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v
poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Na základe vyhodnotenia ponúk na základe kritérií sa na 1.mieste umiestnil uchádzač Môlča records
s.r.o., so sídlom Turová 21, 962 34 Turová.
c)
5
6

Vyhodnotenie ponúk:

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.

Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Návrh na plnenie
kritéria7
Najnižšia celková
bez DPH

Vyhodnotenie
splnenia podmienok
účasti

Vyhodnotenie
požiadaviek na
predmet zákazky

Poradie

10 200,00 eur
bez DPH

-

-

2.miesto

9 999,00 eur
bez DPH

podmienky neboli
stanovené

splnil požiadavky

1.miesto

10 420,00 eur
bez DPH

-

-

3.miesto

11 000,00 eur
bez DPH

-

-

4.miesto

EasyCom, s.r.o.
Jána Chalupku 7
974 01 Banská Bystrica
Môlča records s.r.o.
Turová 21
962 34 Turová
aria33, s.r.o.
Komárnická 22
821 03 Bratislava
DIMANO, a.s.
Prievozská 14
821 09 Bratislava

Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole
verejného obstarávania a v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 14, , že vyhodnotenie splnenie požiadaviek
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v
poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Pri vyhodnotená splnenia požiadaviek na predmet zákazky verejný obstarávateľ konštatuje, že uchádzač,
ktorý sa umiestnil na základe vyhodnotenia návrhov na plnenie kritérií na prvom mieste splnil
požiadavky na predmet zákazky.
V predloženej ponuke uchádzač Môlča records s.r.o.. predložil návrh kúpnej zmluvy nepodpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Tento nedostatok považuje verejný
obstarávateľ za neformálny nedostatok, nakoľko uchádzač v predloženom Podpísané Vyhlásenie okrem iného
deklaruje, že uchádzač bez výhrad súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy predloženým verejným obstarávateľom.
Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ nepožiadal uchádzača o vysvetlenie ponuky.
d) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

Nebol vylúčený žiadny uchádzač.

Môlča records s.r.o.
Turová 21
962 34 Turová

8

12. Cena úspešného uchádzača :

9 999,00 eur bez DPH
11 998,00 eur s DPH

9

13. Spôsob vzniku záväzku :

Kúpna zmluva
10

14. Podmienky realizácie zmluvy :
Lehota realizácie: do 12 mesiacov odo dňa vystavenia písomnej objednávky kupujúcim po nadobudnutí
účinnosti zmluvy..
Miesto realizácie/vykonania diela: Prievidza.
15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:

Ing. Viera Sotníková
odborný garant pre proces VO

7

napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
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.
8

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

25.02.2022

17. Prílohy11:
-

11

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh
Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom
Doručené ponuky
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Zaslanie Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom
Print screen zo Registra osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (www.uvo.gov.sk)

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.

