Záznam z prieskum trhu
1. Názov zákazky:

Automatizácia obracačov PH vrátane automatizovanej vymáčky jačmeňa na linku
PH
2. Dotovaná osoba (do výšky 50 %) – identifikácia potenciálneho prijímateľa NFP:
Obchodné meno: LYCOS Trnavské sladovne, spol. s r.o.
Sídlo:

Sladovnícka 15, 917 01 Trnava

IČO :

35 782 803

3. Stručný opis a rozsah zákazky – predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie - automatizácia obracačov PH vrátane
automatizovanej vymáčky jačmeňa na linku PH.
Opis a rozsah zákazky je špecifikovaný v prílohach Výzvy na predloženie cenovej ponuky
v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 pre programové obdobie 2014 – 2020:
Príloha 1 Špecifikácia predmetu zákazky / Návrh na plnenie kritéria
Príloha 2 Technická správa_Automatizace klíčírny PH
Príloha 2a Technická správa_PH_elektro
Príloha 2b Výkresová dokumentácia
Príloha 3 Výkresová dokumentácia_2019032-TS00
Príloha 4 Výkresová dokumentácia_2019032-001
Zadávanie zákazky sa realizuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 pre programové
obdobie 2014 – 2020 s predpokladanou hodnotou zákazky nad 100 000 EUR bez DPH.
Podrobnejšie vo na predloženie cenovej ponuky v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 pre
programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 11.9.2020, v znení jej aktualizácií č. 1 až 3.
Zákazka sa nedelí na časti, ide o jeden logicky, vecne a funkčne nedeliteľný celok.
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):

tovar

5. Kód CPV:

42215000-6

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

nerelevantné (nad 100 000 EUR bez DPH)

7. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

8. Žiadosť/projekt:

313012X427
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9. Spôsob vykonania prieskumu trhu1 a
identifikovanie podkladov, na základe ktorých
boli ponuky vyhodnocované:

prieskum trhu (oslovenie potenc. dodávateľov
a vyhodnotenie predložených ponúk),
Výzva

na

predloženie

s prílohami zo

cenovej

dňa 11.9.2020

ponuky

v znení

jej

aktualizácií
2

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk : cena celkom za celý predmet obstarávania
v EUR bez DPH
11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených potencionálnych dodávateľov4 a dátum ich oslovenia:
Oprávnenie
Názov a sídlo osloveného
dodávateľa

Dátum

Spôsob

oslovenia oslovenia

dodávať

Prijatá

predmet

ponuka:

zákazky

áno/nie

(áno/nie)
PROJECT MALT spol. s r.o.,
Makarenkova 163/3, 779 00
Bystrovany, ČR
(jiri.vacek@project-malt.cz)
AGROEKS a.s., Krajinská
cesta 2929/9, 921 01
Piešťany
(bokor.jozef@agroeks.sk)
Moravské potravinářské
strojírny, a.s., Dolní hejčínská
47/25, 779 00 Olomouc
(sanetrnik@mopos.com)
R.STAV Slovensko, s. r.o.
Rošlímska 311/9
919 27 Brestovany
(rasto.plecho@gmail.com)

11.9.2020

e-mailom

áno

áno

11.9.2020

e-mailom

áno

nie

11.9.2020

e-mailom

áno

nie

11.9.2020

e-mailom

áno

nie

Pozn. prijímateľ overil, že oslovení potenciálni dodávatelia sú oprávnení realizovať predmet
zákazky na www.orsr.sk a www.justice.cz.

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 / práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný).
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo bez DPH.
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR).
1

Uviesť aký:

2

b) zoznam potencionálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku a predložené ponuky5:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
1. AGROEX, s.r.o.,

Návrh

predloženia/s

na plnenie

Vyhodnotenie splnenia

pôsob

kritéria6 - v EUR

podmienok7

predloženia

bez DPH
Oprávnenie dodávať tovar:

27.10.2020

Krajinská cesta 2929/9,

e-mailom

921 01 Piešťany

áno – overené aj

1 142 164,75

v dostupnom registri;

(10:01 hod.)

2. PROJECT MALT

splnené
Oprávnenie dodávať tovar:

30.10.2020

spol. s r.o.,
Makarenkova 163/3, 779
00 Bystrovany, ČR

Dátum

e-mailom (8:20

áno – overené aj

1 122 019,90

v dostupnom registri;

hod.)

splnené
Oprávnenie dodávať tovar:

3. CWM Group s.r.o.,

16.11.2020

Vlčkovce 457, 919 23

e-mailom

Vlčkovce

uchádzač poskytol
1 220 538,29

(11:59 hod.)

informáciu o dostupnosti
zápisu v registri – overené
aj v dostupnom registri;
splnené

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:
Identifikácia zdroja
údaju

Odkaz na webovú

Identifikovaná

stránku

suma/hodnota

(ak relevantné)

Poznámka

kritéria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: ---

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
7 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky na predmet
zákazky).
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky s
hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.).
5
6
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12. Predložené ponuky spĺňajú minimálne požiadavky na predmet obstarávania.
13. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nerelevantné
14. Identifikácia úspešného uchádzača:

PROJECT MALT spol. s r.o., Makarenkova 163/3,

779 00 Bystrovany, ČR
15. Cena úspešnej ponuky bez DPH: 1 122 019,90 EUR
16. Spôsob vzniku záväzku9: zmluva o dielo/Obchodný zákonník
17. Podmienky realizácie zmluvy10: lehota plnenia: do 13 mesiacov od
prevzatia priestorov pre montáž technológie
miesto realizácie: LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o.
18. Záver:
Úspešný uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (podľa zákona NRSR č.
315/2016 Z.Z.), bude vyzvaný na predloženie predpísaného počtu rovnopisov zmluvy o dielo.
Neúspešní uchádzači budú informovaní o tom, že sú neúspešní s identifikáciou úspešného
uchádzača.
Nijaký uchádzač nebol vylúčený.
Nebol zistený konflikt záujmov.
19. Dátum a čas otvárania predložených ponúk:

16.11.2020 o 13:00 hod.

20. Dátum úplného vyhodnotenia ponúk:

19.11.2020

21. Prieskum realizovaný v období:

od 11.9.2020 do 19.11.2020

22. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Beáta Topoľská, zodpovedná za prieskum trhu
postupom podľa Metodického pokynu CKO č. 12
Dňa 19.11.2020

.......................................................

23. Prílohy11:
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 3.8.2020 v zmysle Metodického pokynu CKO č.
12 pre programové obdobie 2014 – 2020 a jej aktualizácie
Doklady potvrdzujúce odoslanie výzvy 4 potenc. dodávateľom
Doklad o zverejnení výzvy na webovom sídle LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o.
Doklad o odoslaní informácie o zverejnení výzvy a jej aktualizácií na:
zakazkycko@vlada.gov.sk
3 predložené ponuky

Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka.
Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie.
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
9
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