Záznam z vyhodnotenia ponúk
1. Názov zadávateľa: RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o., 190, 034 01 Štianvička
2. Názov zákazky:

CNC sústruh s podávačom

3. Predmet zákazky:

CNC sústruh s podávačom

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

Tovar

5. Kód CPV:

42621100-6 CNC sústruhy
42670000-3 Časti a príslušenstvo obrábacích strojov

6. Názov projektu a kód ITMS2014+: n/a
7. Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
8. Spôsob vykonania prieskumu trhu: na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a
následného predloženia cien alebo ponúk
9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk: najnižšia cena bez DPH
10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný
•
•
•

zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle
https://www.rudos.sk/obstaravanie/
zaslaním informácie o zverejnení výzvy na zakazkycko@vlada.gov.sk a jej následným
zverejnením na webe https://www.partnerskadohoda.gov.sk/
zaslaním výzvy trom vybraným potenciálnym dodávateľom

a) zoznam oslovených dodávateľov:
Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

CNC expert, spol. s
r.o.

18. 11. 2020

e-mailom

áno

áno

PROFIKA s.r.o.,
organizačná zložka
Slovensko-Kriváň

18. 11. 2020

e-mailom

áno

áno

ZENIT SK, s.r.o.

18. 11. 2020

e-mailom

áno

áno

b) zoznam predložených ponúk, identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých
podmienok účasti: zadávateľ zákazky ako podmienku účasti požadoval oprávnenie
dodávať tovary v rozsahu predmetu zákazky. Hospodárske subjekty, ktoré predložili
ponuku, splnili podmienku účasti:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum a čas
predloženia

Návrh
na plnenie
kritéria (suma

1

Vyhodnotenie splnenia
podmienok

Poznámka

ponuky bez
DPH)
CNC expert, spol. s
r.o.
Lieskovská cesta 6,
960 01 Zvolen

23.11.2020
09:39

73 000,00

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=
306290&SID=3&P=0
https://cncexpert.sk/

PROFIKA s.r.o.,
organizačná zložka
Slovensko-Kriváň
Kriváň 479
Kriváň 962 04

23.11.2020
14:13

100 000,00

https://www.profika.cz
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=
538157&SID=3&P=0

ZENIT SK, s.r.o.
ul. Nová 831/78
Koš 972 41

25.11.2020
07:40

85 800,00

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=
6440&SID=6&P=0
https://www.zenitsk.sk

Dátum vyhodnotenia ponúk: 8. 12. 2020.
11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:nerelevantné
12. Identifikácia úspešného uchádzača:

CNC expert, spol. s r.o.

13. Cena víťaznej ponuky s DPH:

87 600,00 EUR

14. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

73 000,00 EUR

15. Spôsob vzniku záväzku:

Kúpna zmluva

16. Podmienky realizácie zmluvy:

miesto realizácie: Štiavnička 190
lehota plnenia: 3 mesiace od
účinnosti Kúpnej zmluvy

17. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Štiavnička, 8. 12. 2020

18. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb:
Zuzana Bobulová
Konateľka RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.

8. 12. 2020

2

