Príloha č. 4: Záznam z prieskumu trhu

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

BOBGRASS s.r.o.

Obstaranie nakladača – viacúčelové zariadenie s prídavnými

zariadeniami
Predmetom zákazky je obstaranie
Multifunkčného nakladača (1 ks) s ostatnými prídavnými zariadeniami:
Univerzálna lopata - 1 ks
Lopata k zrovnávaniu terénu - 1 ks
Mulčovacia kosačka - 1 ks
Hydraulické zariadenie k finálnej úprave povrchu rotačným hrabaním - 1 ks
Zariadenie k finálnemu rovnaniu terénu - 1 ks
Zariadenie k zhutňovaniu pôdy valcovaním - 1 ks
Zariadenie k odfrézovaniu pňov stromov - 1 ks
Zariadenie k presunu kvetináčov a sudov - 1 ks
Podkopová lopata k hĺbeniu jám - 1 ks
Zariadenie k hĺbeniu rýh - rýhovač - 1 ks
Viacúčelová lopata - 1 ks
Všetky zariadenia musia byť kompatibilné s multifunkčným nakladačom!!!
3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)

tovary

4. Kód CPV:

34144710-8 – Nakladače na kolesách
43250000-0 – Čelné lopatové nakladače
16311000-8 – Kosačky trávnikov
43414000-8 – Drviče
34390000-7 Príslušenstvo ťahačov/traktorov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
5. Predpokladaná hodnota zákazky: neurčuje sa samostatným postupom

Poskytovanie služieb výsadby, starostlivosti a údržby
verejných priestranstiev, záhrad a zelene, 312031AIM6
Operačný program Ľudské zdroje

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

7. Operačný program:

DOHODA 21/23/054/106 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná
pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka - Opatrenie č. 4“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

1

Uviesť aký:

priamym oslovením potenciálnych uchádzačov

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.).

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:

Kritérium: najnižšia cena celkom v EUR bez DPH (za celý predmet zákazky, vrátane prídavných
zariadení)
Uchádzač vyplní priloženú prílohu s názvom, „príloha c.1_sumarny list CP_TP parametre“ a „Návrh
Kúpnej zmluvy“.
Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu celkom v EUR bez DPH bude vyhodnotený ako úspešný
uchádzač.

a)

zoznam oslovených dodávateľov3 :

Názov
osloveného
dodávateľa

GROLOS,
s.r.o.
204 Rakovo
038 42
IČO:
45340901
Hemitech
s.r.o.
Cyrila
a Metoda 2
04801
Rožňava
IČO:
52922103
Tomáš Beliš
4001 Lozorno
900 55
IČO:
37082973

Dátum
oslovenia

14.02.2022

14.02.2022

14.02.2022

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

mailom

mailom

mailom

Spôsob
overenia
oprávnenosti
dodávať
predmet
zákazky4

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Spôsob
overenia
zákazu
účasti vo
verejnom
obstarávaní

Prijatá
ponuka:
áno/nie

OR SR
Žilina,
vložka
52230/L

nie

Uvo.gov.sk
– print
screen
príloha
zákazky

áno

ORSR
Košice I,
vložka
48298/V

nie

ŽR SR
Malacky,
vložka 10522351

nie

áno

áno

áno

Uvo.gov.sk
– print
screen
príloha
zákazky

Uvo.gov.sk
– print
screen
príloha
zákazky

áno

áno

b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
GROLOS, s.r.o.
204 Rakovo 038 42
IČO: 45340901

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia
28.02.2022, 11:18
hod,
kuriér
TOPTRANS,

Návrh na
plnenie
kritéria6
89 015,00

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7
Splnil
požiadavky
predmet

–
na

Poznámka
Uchádzač
sa
podľa
kritéria
hodnotenia
umiestnil na 1- mieste

Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
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.
5
Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
6
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
7
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky,
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
2
3

zákazky
a aj
podmienky
účasti stanovené
vo výzve

a následne sa hodnotili
požiadavky na predmet
zákazky
a podmienky
účasti.
Požiadavky na predmet
zákazky splnil všetky
min.
požadované
technické
parametre.
Podmienka účasti bola
stanovená,
len
oprávnením na predmet
zákazky – čo si overil
obstarávateľ už pred
oslovením na cenovú
ponuku,
uchádzač
predložil aj výpis z OR
SR:

100 800,00

-

*

94 480,00

-

*

sledovanie
zásielky uložené v
dokumentácii

Hemitech s.r.o.
Cyrila a Metoda 2
04801 Rožňava
IČO: 52922103
Tomáš Beliš
4001 Lozorno 900 55
IČO: 37082973

28.02.2022, 13:28
hod,
pošta,
sledovanie
zásielky uložené v
dokumentácii
01.03.2022, 08:00
hod,
pošta,
sledovanie
zásielky uložené v
dokumentácii

Vyhodnotenie ponuky umiestnenej na 1. mieste v poradí sa konalo dňa 02.03.2022. – 04.03.2022
*Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie
ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude
obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov.
c)

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení 8:

Identifikácia zdroja údaju
-

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
-

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
-

Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nerelevantné
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

GROLOS, s.r.o.
204 Rakovo 038 42
IČO: 45340901
12. Cena úspešného uchádzača9 : Cena celkom: 89 015,00 Eur bez DPH

8
9

Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.

-

13. Spôsob vzniku záväzku10:

na základe Kúpnej zmluvy

14. Podmienky realizácie zmluvy :
11

Kúpna zmluva
Článok IV
Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný Tovar dodať najneskôr do 12 týždňov odo dňa doručenia objednávky. Presný deň
a hodina dodania Tovaru sa stanoví po dohode zmluvných strán.

1.

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Vyhlasujeme, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňame zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.
Z vyššie uvedený spoločnosťami nie sme v konflikte záujmov v súlade s §23 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní.

Boris Tomčány, konateľ spoločnosti
Ing. Martina Babicová, poverená vykonaním VO
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Valča, 04.03.2022

17. Prílohy12:
-

V zložke dokumentácie vložené výpisy z OR SR, ŽR SR
Print screen – UVO zákaz

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
Lehota plnenia a miesto realizácie.
12
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.
10
11

