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

INFINITY GROUP a.s., Pstruša 813, 962 02 Vigľaš, SR
Obrábacie centrum s robotizáciou nakladania obrobkov

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

tovary

4. Kód CPV:

42612000-9 Obrábacie centrá (strediská)
42611000-2 Špeciálne obrábacie stroje
Obrábacie centrum s robotizáciou nakladania obrobkov

5. Názov zákazky:
6.

Názov projektu a číslo ITMS:

Robotizácia a racionalizácia výroby dielcov a zváraných
konštrukčných podskupín v INFINITY GROUP a.s.
NFP313010X612

7. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu :
1

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

9. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:

najnižšia cena v EUR bez DPH

10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný:
a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov

Dátum

osloveného

oslovenia

Spôsob oslovenia

Je oprávnený dodávať predmet zákazky?
(áno/nie)

dodávateľa

ponuka:
áno/nie

1. MIKRON

9.3.2021

SLOVAKIA
s.r.o., Svetlá 8,
811

Prijatá

02

Bratislava, IČO:

Elektronicky z emailu
tomas.pilat@infini
tygroup.sk
na e-mail
kompas@mikron.s
k

https://orsr.sk/vypis.asp?ID=331384&SID=2
&P=0

34120297
2. HYDREX,

áno – veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej áno
živnosti/ maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej
živnosti/ kovovýroba

9.3.2021

s.r.o.,
Partizánska ul.
Č. 1877, 962 05

Elektronicky z emailu
tomas.pilat@infinityg
roup.sk
na e-mail
babic@hydrex.sk

Áno- kúpa tovaru za účelom jeho predajanie
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľných živností/ kúpa tovaru za účelom jeho
predaja
iným
prevádzkovateľom
živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Hriňová, IČO:
31 633 072
3. IMEXIM TS,
a.s., Trnavská
cesta 50, 821 02
Bratislava
IČO: 31 614
353

1

https://orsr.sk/vypis.asp?ID=3105&SID=3&P=0
9.3.2021

Elektronicky z emailu
tomas.pilat@infinityg
roup.sk
na e-mail
m.kozlej@imeximts.s
k

áno veľkoobchod v rámci voľných živností
/mimo drahých kovov/ výroba a montáž
strojov a zariadení pre všeobecné účely

nie

https://orsr.sk/vypis.asp?ID=82590&SID=
2&P=0

Uviesť aký: 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/práce/služby, c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn. telefonický prieskum nie je akceptovaný)

4. AXA CNC
stroje s.r.o., Na
Cintlovce
1580/5, 268 01
Hořovice, CZ,
IČO: 26485770

9.3.2021

Elektronicky z e-mailu
tomas.pilat@infinitygr
oup.sk
na e-mail
jhladky@axacnc.cz

áno Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona/
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů
a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení

nie

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=534236&typ=PLA
TNY

b) zoznam predložených ponúk:
Názov

a sídlo

uchádzača, ktorý

Dátum

Návrh

na

predloženia/dátum

plnenie

vyhodnotenia

kritéria

1. PROFI-WELD,
s.r.o., Popradská
10048/60, 8221
06 Bratislava,
IČO: 43980791

25.3.2021

799.500 EUR

13:52:09

bez DPH

2.

26.3.2021 8:50:35

798 178 EUR

SLOVAKIA

bez DPH

s.r.o., Svetlá 8,
811 02 Bratislava,
IČO: 34120297

3.

-----

c)

-----

splnenia

Poznámka

podmienok

2

predložil ponuku

MIKRON

Vyhodnotenie

-----

nevyhodnocované

Zloženie
zábezpekynepožadované,
Technické
špecifikácie–
splnené
Formálna správnosť – splnené
Oprávnenie dodávať predmet
zákazky – splnené (overené v
orsr)
Uchádzač predložil všetky
požadované dokumenty v
zmysle výzvy na predloženie
ponúk
-----

Ponuka
predložená
elektronicky.
Prijímateľ
vyhodnotil
splnenie požiadaviek na
predmet zákazky, splnenie
podmienok účasti po
vyhodnotení ponúk na
základe kritéria „najnižšia
cena bez DPH“ v prípade
dodávateľa, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste
v poradí
Ponuka
predložená
elektronicky

-----

iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
a. skeny elektronickej pošty o odoslaní a doručení potvrdení, resp. ponúk uchádzačov

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
nerelevantné
12. Identifikácia úspešného uchádzača:
MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Svetlá 8, 811 02 Bratislava, IČO: 34120297

13. Cena víťaznej ponuky:

798 178 EUR bez DPH, 957 813,60 EUR s DPH

14. Spôsob vzniku záväzku:
Miesto dodania:
Lehota dodania:

Zmluva o dielo
Pstruša 813, 962 02 Vigľaš
Do 12 mesiacov (odo dňa zadania zákazky)

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:
........................................
Ing. Tomáš Pilát
Predseda predstavenstva
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

09.04.2021

17. Prílohy:
17.1. Doklady preukazujúce zaslanie výzvy na predkladanie ponúk min. trom záujemcom
17.2 Doklady preukazujúce zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webe prijímateľa
17.3 Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na mailový kontakt
zakazkycko@gmail.com
17.4. Predložené ponuky
17.5. Vyhodnotenie ponúk
17.6. Žiadosť o vysvetlenie a vyjadrenie, Žiadosť o vysvetlenie2 a vyjadrenie2

