Záznam z prieskum trhu
1. Názov prijímateľa:

Laserbox,s.r.o.

2. Predmet / názov zákazky:

Laserový rezací stroj Vláknový

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

tovar

4. Kód CPV:

42610000-5 - Obrábacie stroje riadené
laserom a obrábacie centrá (strediská);
60000000-8 -Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

56 811,67 EUR

6. Názov projektu a číslo ITMS2014+:

Začatie a rozvoj podnikania spoločnosť
LaserBox, s.r.o. - Inovácia produktov
313031L942

7. Operačný program:

Výskum a inovácie

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

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

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

Najnižšia cena bez DPH

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

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

19.3.2019

Mailom

áno

áno

19.3.2019

Mailom

áno

nie

Semper
corporation, s.r.o.

19.3.2019

Mailom

áno

áno

MIVASOFT spol. s
r.o.

19.3.2019

Mailom

áno

nie

Názov dodávateľa

ALPHASET, spol.
s r.o.
SOLID plus s.r.o.

b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
1

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh
na plnenie
kritéria6

Uviesť aký:

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

Poznámka

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.
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.

1

ALPHASET, spol.
s r.o
Kopčianska 19
851 01 Bratislava
Semper
corporation, s.r.o
2. května 480 |
742 13 Studénka,
CZ

29.3.2019

29.3.2019

38 700 EUR bez
DPH

38 100 EUR bez
DPH

Áno

Áno

KOVOBEL, a.s.
Železničná
1418/164
90501 Senica

28.3.2019

9 000 EUR
bez DPH

Nie

FRESO comp, s.r.o.
Matiční 8,
74213 Studénka,
CZ

29.3.2019

41 890 bez
DPH

Áno

Ponuka na CO2
laserový rezací
stroj, nie
vláknový

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
KOVOBEL, a.s. z dôvodu nesplnenia
požadovaných technických parametrov (navrhované zariadenie je CO2 laserový rezací
a gravírovací stroj, nie vláknový rezací stroj
12. Identifikácia úspešného uchádzača:

Semper corporation, s.r.o.

13. Cena víťaznej ponuky s DPH:

46 101,00 EUR

14. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

38 100,00 EUR

15. Spôsob vzniku záväzku8:

Kúpna zmluva

16. Podmienky realizácie zmluvy9:

Lehota plnenia: 120 dní od účinnosti
kúpnej zmluvy, miesto dodania:
Trnava

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

V Trnave, dňa 2.4.2019

18. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb: Jozef Cisar, konateľ
19. Prílohy10:
Doklady potvrdzujúce oslovenie min. troch dodávateľov
Potvrdenie o odoslaní Oznámenia o zverejnení zákazky
Doklady potvrdzujúce doručenie cenových ponúk
Cenová ponuka Alphaset
Cenová ponuka Semper corporation
Cenová ponuka Kovobel
Cenová ponuka Freso comp

6

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).
8 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
9 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
10 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
7

2

