Záznam z prieskum trhu
zákazka zadávaná osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Obstarávanie je realizované na základe dokumentu:
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania
v platnom znení.
Procesný postup: b) zaslanie výzvy minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom

1. Identifikácia prijímateľa:

MT PELET, spol. s.r.o.

2. Názov zákazky:

Automatizovaná linka na balenie peliet

3. Predmet zákazky:

Predmetom obstarávania je zariadenie „Automatizovaná linka na balenie
peliet“. Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy.

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

tovar

5. Kód CPV:

42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Inovácia výrobného procesu MT PELET, spol. s.r.o.
NFP313010AXA8

7. Operačný program:

Výskum a inovácie

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu:

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

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:
a)

najnižšia cena v € bez DPH

zoznam oslovených dodávateľov:

Názov
osloveného
dodávateľa

AUTOMATICA s.r.o.
Vrbická 1883/36
031 01 Liptovský
Mikuláš
W rent, s.r.o.
Prečín 277
018 15 Prečín
TERAMEX s.r.o.
Vinařská 1410/16
693 01 Hustopeče
Česká republika

Dátum
oslovenia

Spôso
b
osloveni
a

Oprávneni
edodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Spôsob overenia
oprávnenosti
dodávať predmet
zákazky

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

19.09.2022

emailom

áno

OR SR

nie

24.03.2022

emailom

áno

OR SR

nie

24.03.2022

emailom

áno

OR ČR

nie

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

Výpis
z registra
osôb so
zákazom
Výpis
z registra
osôb so
zákazom
Výpis
z registra
osôb so
zákazom

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno
áno

nie

b) zoznam predložených ponúk:
Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku
AUTOMATICA s.r.o.
Vrbická 1883/36
031 01 Lipt. Mikuláš
W rent, s.r.o.
Prečín 277
018 15 Prečín

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Návrh na
plnenie kritéria
(€ bez DPH)

Vyhodnotenie
splnenia podmienok

26.09.2022
O 9:55

665 000,00

splnil

27.09.2022
o 10:03

678 400,00

nevyhodnocovalo sa

Poznámka

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: neuplatnilo sa
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

AUTOMATICA s.r.o.
Vrbická 1883/36, 031 01 Lipt. Mikuláš

12. Cena úspešného uchádzača:
13. Spôsob vzniku záväzku:

cena bez DPH:

665 000,00 €

cena s DPH:

798 000,00 €

Kúpna zmluva

14. Podmienky realizácie zmluvy:
Lehota plnenia:

do 12 mesiacov od doručenia objednávky

Miesto realizácie:

MT PELET, spol. s.r.o., Závažná Poruba priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:

Margaréta Nôtová, splnomocnená osoba

16. Miesto a dátum vyhodnotenia prieskumu:

29.09.2022

17. Prílohy:

podľa prílohy „Kontrolný zoznam“

