Záznam z prieskumu trhu
v súvislosti s projektom:

Zavedenie inteligentných inovácií v podniku RUSTIQUE,a.s.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Výskum a inovácie;
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií;
Špecifický cieľ: 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách;
Kód výzvy: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Zákazka nespadajúca pod zákon o verejnom obstarávaní.
Zákazka vyhlásená osobou, ktorej poskytovateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

1.

Názov zákazky:
„Súťaž - Pásová píla s mechanizáciou“

2.

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Zadávateľ“):
Zadávateľ je osoba, ktorej poskytne poskytovateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.
Obchodný názov:

RUSTIQUE, a.s.

Sídlo:

Hviezdoslavova 67
929 01 Dunajská Streda

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Mobil:
e-mailový kontakt:
Webová stránka:

36 828 700
2022568152
SK2022568152
Ing. Zoltán Fekete
0907 779 899
Zoltan.Fekete@rustique.sk
www.rustique.sk
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3.

Vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom vyhodnotenia je dodávka:
P.č. Vymedzenie predmetu zákazky / logický celok
1. pásová píla s mechanizáciou

Množstvo
1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom dodania je pásová píla s mechanizáciou na spracovanie drevnej guľatiny na prizmy podľa
technickej špecifikácia, ktorá tvorí Prílohu č.1 Kúpnej zmluvy a Výkresovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu
č.2 Výzvy.
Kód a Názov CPV:
42000000-6 - Priemyselné mechanizmy

Druh zákazky:
Dodanie tovarov
Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Výrobné priestory spoločnosti RUSTIQUE, a.s.,Orechova ulica -areal PD, Čečínska Potôň, 930 36 Horná Potôň

Lehota dodania predmetu zákazky:
12 mesiacov
Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Zadávateľom zákazky Dodávateľovi.
Zadávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Zadávateľ vyhodnocoval cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet zákazky.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.
Vyhodnocovala sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.

5.

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

Zadávanie zákazky postupom nad 100.000 EUR osobou, ktorej poskytne poskytovateľ 50% a menej finančných
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP:
Zadávateľ zákazky zverejnil Výzvu na predloženie cenovej ponuky na stránke:
https://www.rustique.sk/actualities#actualities-tenders
Zadávateľ zákazky zverejnil všetky súťažné podklady na stránke:
http://voarchiv.eu/files/357-3dd1490cd8/
a zabezpečil k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.
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Zadávateľ zákazky zaslal informáciu o zverenení výzvy na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk .
Táto informácia bola následne zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Zadávateľom boli oslovení nasledovní potenciálni dodávatelia:

P.č.

Názo, sídlo a IČO
potenciálneho dodávateľa

Spôsob oslovenia

GOFER nástroje, a.s.
Štepánksa 704/61,
1
110 00 Praha 1 - Nové Město
28 168 909

priame oslovenie –
písomná výzva zaslaná
poštou

BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o.
Svatopetrská 7,
2
CZ-617 00 Brno
44 014 171

priame oslovenie –
písomná výzva zaslaná
poštou

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
3
Žilina 010 01
36 415 600

priame oslovenie –
písomná výzva zaslaná
poštou

Oprávnenie
podnikať v
súvislosti s
predmetom
zákazky

Dátum
odoslania
písomnej
výzvy

Spôsob overenia daného oprávnenia

5.11.2019

áno

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=331118&typ
=PLATNY

5.11.2019

áno

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=561440&typ
=PLATNY

5.11.2019

áno

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=110
18&SID=5&P=1

Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych dodávateľov:

Zadávateľ vykonal prieskum trhu dodávateľov. Vyššie uvedení oslovení potenciálni dodávatelia boli oslovení,
nakoľko sa zaoberajú realizáciou dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
6.

Dátum vyhodnotenia ponúk:
07.02.2020

7.

Informácia o tom, ktorí uchádzači predložili cenovú ponuku:
Nasledovní potenciálni dodávatelia predložili svoju ponuku:

P.č.

Názo, sídlo a IČO
potenciálneho dodávateľa

Dátum a čas
predloženia
cenovej ponuky

Spôsob predloženia cenovej
ponuky

Poznámka

GOFER nástroje, a.s.
Štepánksa 704/61,
1
110 00 Praha 1 - Nové Město
28 168 909

26.11.2019, 00:00

osobne

Uchádzač predložil ponuku v stanovej
lehote a stanoveným spôsobom.

BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o.
Svatopetrská 7,
2
CZ-617 00 Brno
44 014 171

25.11.2019, 00:00

pošta

Uchádzač nepredložil ponuku v
stanovej lehote.

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
3
Žilina 010 01
36 415 600

20.11.2019, 00:00

pošta

Uchádzač predložil ponuku v stanovej
lehote a stanoveným spôsobom.

Všetci uchádzači predložili ponuku v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a stanoveným spôsobom.
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8.

Vyhodnotenie cenový ponúk - podmienka účasti:
Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky.

P.č. Názo a sídlo uchádzača

IČO uchádzača

Oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu,
ktorá zodpovedá predmetu
zákazky

Predložený doklad, ktorý
preukazuje dané oprávnenie

spĺňa

Výpis z obchodního rejstříku

spĺňa

Výpis z obchodního rejstříku

spĺňa

výpis z Obchodného registra

GOFER nástroje, a.s.
28 168 909
1 Štepánksa 704/61,
110 00 Praha 1 - Nové Město
BALJER-ZEMBROD, spol. s
44 014 171
r.o.
2
Svatopetrská 7,
CZ-617 00 Brno
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o. 36 415 600
3 Dolné Rudiny 1
Žilina 010 01

Uchádzač BALJER-ZEMBROD, spol.s.r.o. bol vyzvaný na vysvetlenie a doplnenie svojej cenovej ponuky emailom dňa 28.1.2020 v rámci preukázania splnenia podmienok účasti. Uchádzač svoje vysvetlenie a
doplnenie uskutočnil včas, a to tak, že Vysvetlenie poslal e-mailom dňa 30.1.2020 a poštou bol doručený
požadovaný dokument dňa 3.2.2020. Vysvetlenie a doplnenie bolo akceptované a preto bola jeho ponuka
zaradená do ďaľšieho hodnotenia.

9.

Vyhodnotenie cenový ponúk - požiadavky na predmet zákazky:
Požadované technické požiadavky sú prílohou Návrhu zmluvy - Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a údaje
deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky.

P.č. Názo a sídlo uchádzača

IČO uchádzača

Predložený doklad, ktorý
Požiadavky na predmet preukazuje splnenie
zákazky
požiadavky na predmet
zákazky

GOFER nástroje, a.s.
28 168 909
1 Štepánksa 704/61,
110 00 Praha 1 - Nové Město
BALJER-ZEMBROD, spol. s
44 014 171
2 r.o.
Svatopetrská 7,
CZ-617
00 Brno
ITALCOMMA
Slovakia, s.r.o. 36 415 600
Dolné
Rudiny
1
3
Žilina 010 01

spĺňa

spĺňa

spĺňa

vyplnená a štatutárom
podpísaná príloha zmluvy:
Kúpna zmluva – Príloha č. 1
vyplnená a štatutárom
podpísaná príloha zmluvy:
Kúpna zmluva – Príloha č. 1
vyplnená a štatutárom
podpísaná príloha zmluvy:
Kúpna zmluva – Príloha č. 1

Uchádzač BALJER-ZEMBROD, spol.s.r.o. bol vyzvaný na vysvetlenie a doplnenie svojej cenovej ponuky emailom dňa 28.1.2020 v rámci splnenia podmienok na predmet zákazky. Uchádzač svoje vysvetlenie a
doplnenie uskutočnil včas, a to tak, že Vysvetlenie poslal e-mailom dňa 30.1.2020 a poštou bol doručený
požadovaný dokument dňa 3.2.2020. Vysvetlenie a doplnenie bolo akceptované a preto bola jeho ponuka
zaradená do ďaľšieho hodnotenia.

Strana 4 z 6

10. Zoznam cenových ponúk, ktoré zadávateľ nezahrnul do záverečného vyhodnotenia kritérií, spolu s
odôvodnením:
Všetky predložené / získané cenové ponuky, ktoré boli predložené v stanovej lehote a stanoveným spôsobom
boli akceptované a zahrnuté do vyhodnotenia.
Odôvodnenie: Všetky predložené / získané cenové ponuky sú úplné. Obsah všetkých predložených / získaných
cenových ponúk zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie cenovej ponuky.
Všetci dodávatelia sa vyjadrili k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom
zadaným obstarávateľom. Všetky cenové ponuky sú rozpísané na najnižšiu úroveň detailnosti položiek a
spĺňajú požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky.

11. Zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom záverečného vyhodnotenia na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk:

P.č. Názo a sídlo uchádzača
GOFER nástroje, a.s.
1 Štepánksa 704/61,
110 00 Praha 1 - Nové Město
BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o.
2 Svatopetrská 7,
CZ-617 00 Brno
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
3 Dolné Rudiny 1
Žilina 010 01

28 168 909

Komplexná cena za celý
predmet zákazky
v EUR s DPH*
1 095 000,00

44 014 171

1 298 000,00

36 415 600

1 297 000,00

IČO uchádzača

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

12. Sumarizačná tabuľka s vyhodnotením cenových ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk:
Komplexná cena za celý
predmet zákazky
v EUR s DPH*

Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku
GOFER nástroje, a.s.
Štepánksa 704/61,
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 28 168 909
BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o.
Svatopetrská 7,
CZ-617 00 Brno
IČO: 44 014 171
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 01
IČO: 36 415 600
* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.
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Umiestnenie /
Poradie

1 095 000,00

1

1 298 000,00

3

1 297 000,00

2

13. Zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky:
Zadávateľ vyhodnotil cenové ponuky komplexne – komplexnú cenu za celý predmet zákazky, pričom kritériom
na vyhodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom na celý
predmet zákazky komplexne.
Identifikácia úspešného uchádzača:
GOFER nástroje, a.s.
Štepánksa 704/61,
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 28 168 909
Návrh na plnenie kritérií úspešného uchádzača členený podľa položiek:
Predmet zákazky / logický celok

Názov z víťaznej cenovej ponuky

pásová píla s mechanizáciou

Primultini srl, 1600 SII tandem-CFN-WSH

Cena bez DPH* Cena s DPH

Komplexná cena za celý predmet zákazky:

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

Zdôvodnenie výberu:
Úspešný uchádzač predložil ponuku v stanovej lehote, stanoveným spôsobom, preukázal oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a
splnil požiadavky na predmet zákazky a predložil ponuku s najnižšiou komplexnou cenou za celý predmet
zákazky.

S vybratým uchádzačom bude uzavretá písomná forma zmluvy:

Kúpna zmluva

14. Miesto a dátum vyhotovenia záznamu z prieskumu trhu:
Komárno, dňa 07.02.2020

15. Administratívne spracoval:

07.02.2020
Ing. Zuzana Pálovicsová
(osoba splnomocnená
na proces zadávania zákazky)
16. Schválil:

07.02.2020
Ing. Zoltán Fekete
(štatutárny zástupca zadávateľa zákazky)
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