Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu
na zákazku s názvorn

Obstaranie hydraulického lisu pre dvojkomponentné (2K) vstrekovanie,
min. 350 t
prieskum trhu realizovaný podl‘a Príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientovaně projekty
a národně projekty operačného programu Jntegrovaná inltaštruktúra v gescii MI-J SR

1.

Identifikácia prijíinatel‘a/zadávateľa:

Obchodně meno:
Sídlo:

iČo:
Štatutárny orgán:

Fragokov export, výrobné družstvo
Budovateľská 67, 080 01 Prešov
36476714
Vladimír Kivader predseda družstva
(ďalej len „zadávatel“)
—

—

2.
Predmet zákazky:
Názov zákazky:

Obstaranie hydraulického lisu pre dvojkomponentné (2K)
vstrekovanie, min. 350 t
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je obstaranie hydraulického lisu pre
dvojkomponentné (2K) vstrekovanie
Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovarov
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 406 692,50 EUR bez DPH.
Dátum lehoty na predkladanie ponúk:

3.

Do 26.03.2021 do 16:00 hod.
4.

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:

Jediným ktitériom na vyhodnotenie ponůk je najnižšia celková cena za dodanie predinetu
zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na 3 desatiimé miesta.
5.

Dátum vyhodnotenia cenových ponúk:

Dňa 29.03.2021.
6.

Zoznam oslovených uchádzaČov:
Identifikácia oslovených
potenciálnych uchádzačov

•
1.

2.

3.

ARBURO SK ss.o., Záturčianska 34,
Martin 03601
IČO: 50064983
KUBOUŠEK SK, s.r.o., Vinárska
1006/7, Lužianky 951 41
ICO: 36 434 485
MASTEX, spol. s r.o., Fibichova 16,
Bratislava 821 05
.
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Dátum a spůsob
oslovenia

Predložená
ponuka:

16.03.2021, e-mailom

áno

16.03.2021, e-mailom

nie

.

16.03.2021, e-mailom

.

nie

4.

5.

IČO: 31360 696
Wittmann Battenfeld SK spot. s r.o., Ľ.
Stárka 2722/16, Trenčín 911 05
iČo: 50 416 855
EverLed s. r. o., Malinová 7, Prešov 080
01
IČO: 36 744 620

16.03.202 1, e-mailom

áno

16.03.202 1, e-mailom

áno

Súčasne zadávateľ dňa 16.03.2021 zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojej webovej
stránke https: www fřa2okov.skisklcontentivereine-obstaravanie-1633 a zároveň ju zaslal
v ten istý deň na e-mail zakazkvcko~v1ada.2ov.sk.
7.

P.č.

1.

2.

3.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku:

Identifikácia uchádzača

Wittmann Battenfeld SK spol. s
r.o., Ľ. Stárka 2722/16, Trenčín
911 05
IČO: 50 416 855
ARBURU SK s.r.o.,
Záturčianska 34, Martin 036 01
IČO: 50064983
EverLed s. r. o., Malinová 7,
Prešov 08001
IČO: 36 744 620

Dátum a spůsob
predloženia
cenovej ponuky

Cenová
ponuka za
celý predmet
zákazky bez
DPH

Poradie

19.03.202 1 emailom

344 500,00
EUR

1.

24.03.2021 e-

421 000,00

mailom

EUR

26.03.2021 osobne

562 879,00
EUR

2.
3.

8.
Posúdenie spinenia podmienok účasti uchádzačov, ktorí doručili ponuku:
Zadávateľ v bode 6 Výzvy na predktadanie ponúk požadoval nasledovné:
6.1.2 Oprávnenie dodávať tovar t.j. príslušný predmet činnosti, který oprávňuje
uchádzača realizovať predmet zákazky musí byť zapísaný v Obehodnom registri SR
alebo Zivnostenskom registri SR uchádzač nemusí predložiť žiadny doklad, zadávatel‘ si
predmetnú podmienku preverí online na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk;
—

Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o.
Predmet činnosti, ktorý oprávňuje uchádzača realizovať predmet zákazky zapísaný
v Obchodnom registri SR bol overený online: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo mým prevádzkovateľom živnosti (vel‘koobchod).
ARBURG SK s.r.o.
Predmet činnosti, ktorý oprávňuje uchádzača realizovať predmet zákazky zapísaný
v Obchodnom registri SR bol overený online: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebitel‘ovi (maloobchod) alebo mým prevádzkovatel‘om živnosti (vel‘koobchod).
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EverLed s. r. o.
Predmet činnosti, ktorý oprávňuje uchádzača realizovat‘ predmet zákazky zapísaný
v Obchodnom registri SR bol overený online: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

9.

Posúdenie spinenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačov, ktorí doručili
ponuku:
Zadávateľ požadoval v bode 6.1.3 Výzvy a na predkladanie ponúk nasledovné:
6.1.3 Vlastný návrh na pluenie predmetu zákazy— predloženie vyplnenej Prilohy č. 2 Opis
predmetu zákazky, ktorá je prílohou č. 2 tejto Výzvy. K vyplnenej Prilohe č. 2 tejto Výzvy je
možné predložit‘ aj vlastnú cenová ponuku (cenová ponuka móže obsahovat‘ technický list či
obdobný dokwnen~ k predmetu zákazky s uvedením teclrnických parametrov alebo napr. aj
fotografiu ponúknutého tovaru);
—

Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá je v súlade s požiadavkami na
predmet zákazky zadanými zadávateľom vo Výzve.
ARBIJRG SK s.r.o.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá neobsahuje názov a typ ponúkaného
zariadenia, ale vzhľadom na skutočnosť, že typové označenie je uvedené v Prílohe Č. 1 Návrhu
na plnenie kritérií
Rozpočet, uvedené považujeme za administratívnu chybu a ponuku
vyhodnocujeme, žeje v súlade s požiadavkami na predmet zákazky zadanými zadávateľom vo
Výzve.
—

EverLed s. r. o.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu Č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá neobsahuje názov a typ ponúkaného
zariadenia, ale vzhľadom na skutočnost‘, že typové označenie je uvedené v Prílohe Č. 1 Návrhu
na plnenie kritérií Rozpočet, uvedené považujeme za administratívnu chybu. Z vyplnenej
Prílohy Č. 2 Výzvy je zrejmé, že uchádzač ponúkol zariadenie, ktoré je plne elektrické čo
spósobuje, že niektorými parametrami prevyšuje požiadavky zadávateľa. V časti hydraulika
uchádzač uvádza, že ponúkané zariadenie je plne elektrické, ktorý nemá v sebe hydraulický olej
(je úspornejší), čo spósobuje, že nepotrebuje reguláciu teploty oleja s predhrievaním ani
zobrazenie teploty oleja s kontrolkou, ktoré sa v rámci opisu predmetu zákazky požadovali, ale
vzhl‘adom na skutočnost‘, že ponúkané parametre sú lepšie a presnejšie a vyhovujú
požiadavkám, zadávateľ prijíma túto ponuku. V časti všeobecne
vstrekovania jednotka
zadávateľ požadoval :
1. Plastifikačné jednotky so závitovkou
v nitridovanom prevedení použiteľné pre
spracovávanie termoplastických materiálov a 2. závitovka s pomerom L/D=22 so spätným
krúžkom, závitovka a valec z nitridovanej ocele uchádzač požiadavku popisuje v druhom
bode závitovka s pomerom L/D 23 mm (L/D lepšie ako požadované), kde je ponúkaná hodnota
odolnosti plastifikačnej jednotky (spätný krúžok, závitovka ± valec) do 30% skla zodpovedá
nitridovému prevedeniu, čo znamená že vyhovujú požiadavkám.
3. topné pásy do 350°C uchádzač ponúka do teploty až 400°C (nastaviteľné aj na 350°C), čo
je pre zadávateľa výhodou a tým vyhovuje parameter požiadavkám.
—

—

-

—

—
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4. piest uzatváracieho valca: rýchlopohybový valec s proporcionálnym ventilom pre kontrolu
otvárania a zatvárania uchádzač ponúka zariadenie, pri ktorom je riadenie servomotorom
a nepotrebuje pre daný parameter proporcionálny ventil. Pohon je teda presnejší proto
parameter vyhovuje požiadavkám.
5. odmeriavací systém s lineárnym potenciometrom uchádzač popisuje meranie enkódermi
servomotorov, čím je meranie presnejšie a vyhovuje požiadavkám.
6. čerpadlom riadený proces vstrekovania
uchádzač popisuje pohon servomotorom, čo
znamená, že proces vstrekovanie je riadený servomotorom, nie čerpadlom a pohonje presnejší,
čo tiež vyhovuje požiadavkám.
V zmysle vyššie popísaných ponúkaných parametrov zadávatel‘ zhodnotil, že cenová ponuka
vyhovuje požiadavkám a zaradil cenovú ponuku do vyhodnotenia.
—

—

—

10.

Posúdenie spinenia obsahových náležitostí ponuky uchádzačov, ktorí doručili
ponuku:
Da~ej zadávateľ požadoval v bodoch 6.1.1 a 6.1.4 Výzvy na predkladanie ponúk nasledovné:
6.1.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií (vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym
orgánom uchádzača), ktorý tvorí Prílohu Č. I tejto Výzvy. Spolu s vyplnenou Prílohou Č. 1
Návrh na plnenie kritérií je potrebné predložiť aj Prílohu Č. 1 Návrhu na plnenie kritérií
Rozpočet;
6.1.4 Zmluva o dielo predloženie vyplnenej a podpísanej Zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu
Č. 3 tejto Výzvy), prílohy zmluvv sa nepredkladajú do ponuky, yredkladá ich až úsyešn‘ý
uchádzač k nodpisu zmluvy.
-

—

Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o.
Uchádzač predložil:
Všetky doklady požadované v bodoch 6.1.1 a 6.1.4 Výzvy.
ARBURG SK s.r.o.
Uchádzač predložil:
Všetky doklady požadované v bodoch 6.1.1 a 6.1.4 Výzvy.
EverLed s. r. o.
Uchádzač predložil:
Všetky doklady požadované v bodoch 6.1.1 a 6.1.4 Výzvy.
11. Lehota plnenia:
Dieloje potrebné vykonat‘ v lehote do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o diolo.
12. Miesto realizácie:
Areál Fragokov export, výrobné družstvo, Budovateľská 1290/65, 080 01 Prešov
—

13. Úplné vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie:
Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a obsahových
náležitostí ponuky zadávateľ pristúpil k vyhodnoteniu ponúk na základe stanoveného kritéria
na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky bez
DPH, v členení cena bez DPH, sadzba DPH v
a konečná cena s DPH. Ak je dodávateľ
platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom vrátane DPH. Na základe vyššie uvedeného
kritéria sa úspešným dodávateľom s najnižšou cenou stal dodávatel‘:
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1. Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. s cenou 344 500,00 EUR bez DPH, 20% DPH
vo výške 68 900,00 EUR a spolu v EUR s DPH 413 400,00 za celý predmet zákazky,
čím sa umiestnil na základe stanoveného kritéria vyhodnotenia na prvom mieste
v poradí.
2. Na druhom mieste v poradí sa umiestnil uchádzač ARGURG SK s.r.o., ktorý
ponúkol cenu za dodanie predmetu zákazky vo výške 421 000,00 EUR bez DPH.
3. Na tret‘om mieste v poradí sa umiestnil uchádzač EverLed s. r. o., ktorý ponúkol
cenu za dodanie predrnetu zákazky vo výške 562 879,00 EUR bez DPH‘
Oslovení potenciálni uchádzači MASTEX, spol. s r‘o. a KUBOUŠEK SK, s.r.o. nepredložili
v stanovenej lehote cenovú ponuku.
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto postupom verejného obstarávania spÍňam zákonné
podmienky nestrannosti a dóvernosti.

Fragokov1 export,

V Prešove dňa29.03.2021

výrobn ~

žstvo
J
*80 01 Prcšov
ito~ 36476714. it ;]~ SK2020014161
‚

Budovatcľská

Vladimír Kivade
Predseda družstva
Fragokov export, výrobné družstvo
—
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