Projekt: „Digitalizácia robotického pracoviska zvárania (DIROZ)"
Kód ITMS2014: 313012S686

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: VÚEZ, a.s.
2. Predmet zákazky:
Návrh optimalizácie a predikcie stavov výroby, organizácie výroby a údržby
3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce): služby
4. Kód CPV:

72222300 – 0 Služby informačných technológií
71323000 – 8 Inžinierske projektovanie pre priemyselné procesy a výrobu
73000000 – 8 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

nerelevantné

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: „Digitalizácia robotického pracoviska zvárania (DIROZ)"
Kód ITMS2014+:313012S686
7. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného
predloženia cenových ponúk

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena bez DPH
a) zoznam oslovených dodávateľov3 :

Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Zákaz účasti vo
verejnom
obstarávaní
(áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

nie

áno

nie

áno

nie

áno

Áno
GD Project, s.r.o.
Dolné Naštice 40
957 01 Bánovce nad
Bebravou

06.04.2022
13:32

https://www.orsr.sk
/vypis.asp?ID=5067
39&SID=6&P=0
**

áno

Ing. Miroslav Rakyta –
Consulting
Borová 3179/21
010 07 Žilina

06.04.2022
13:35

VIACARE, s.r.o.
Hurbanova 1353/6
024 01 Kysucké nové
mesto

06.04.2022
13:37

emailom

https://www.zrsr.sk
/zr_vypis.aspx?ID=1
&V=A

**

emailom

Áno

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.).
2
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.
3
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)

1

Uviesť aký:

emailom

Projekt: „Digitalizácia robotického pracoviska zvárania (DIROZ)"
Kód ITMS2014: 313012S686
https://www.orsr.sk
/vypis.asp?ID=4116
17&SID=5&P=0

**

** V rámci zmluvného výskumu požadujeme inžinierske a výskumné činnosti spojené s projektovaním pre priemyselné
procesy v oblasti robotiky a digitalizácie, preto sme kódy CPV oproti ŽoNFP rozšírili o ďalšie CPV, aby sme výskumné služby
bližšie špecifikovali. Na základe tel. konzultácie so Živnostenským úradom v Leviciach nás usmernili, že v podnikateľských
registroch (OR, ŽR) nie je uvedený priemyselný výskum v oblasti robotiky a digitalizácie. Avšak voľné živnosti ako sú
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním, ako aj Činnosť podnikateľských, organizačných
a ekonomických poradcov a staršie zaregistrované oprávnenia ako je Automatizované spracovanie dát môžu zahŕňať aj
sofistikované inžinierske činnosti spadajúce pod priemyselný výskum v oblasti automatizácie a robotizácii a projektovanie pre
priemyselné procesy v oblasti robotizácie, automatizácie a digitalizácie.
b) zoznam predložených ponúk4:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

VIACARE, s.r.o.
Hurbanova 1353/6
024 01 Kysucké nové
mesto
Ing. Miroslav Rakyta –
Consulting
Borová 3179/21
010 07 Žilina

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Návrh na
plnenie
kritéria5

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok6

14.04.2022
12:20

45 900,(suma bez
DPH)

splnil

18.04.2022
16:48

39 700,(suma bez
DPH)

splnil

Poznámka

Oslovený dodávateľ GD Project, s.r.o. nám emailom dňa 19.04.2022 oznámil, že z dôvodu nedostatku pracovných
kapacít na riešenie zákazky nebude predkladať ponuku.
c)

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení7: nerelevantné

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:

Ing. Miroslav Rakyta – Consulting

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
6
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
kladené na predmet zákazky a pod.).
7
Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje.
4
5

Projekt: „Digitalizácia robotického pracoviska zvárania (DIROZ)"
Kód ITMS2014: 313012S686
12. Cena úspešného uchádzača8 :

39 700,- (suma bez DPH)

13. Spôsob vzniku záväzku :

Zmluva o poskytnutí služieb č. OR/3/2022

9

14. Podmienky realizácie zmluvy10:
Poskytovateľ vypracuje návrh v mieste svojho sídla. Miesto zaslania čiastkovej správy č.1 až 4, ako aj Odovzdávacieho
protokolu bude na emailovú adresu: kovarikova@vuez.sk a komaromyova@vuez.sk. Termín dodania výsledkov za: 1. etapu
do 1.júla 2022, za 2. etapu do 1.decembra 2022, za 3. etapu do 1.mája.2023, za 4. etapu do 1.decembra 2023.

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:

Ing. Janka Komáromyová
Osoba zodpovedná za VO

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Levice, 22.04.2022

17. Prílohy11:
•
•
•
•

•
•

•
•

Zoznam predloženej dokumentácie
Čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov
Výzva na predloženie ponuky
Oslovenie dodávateľov emailom zo dňa 06.04.2022 a potvrdenie prijatia Oslovenia (nastavené Potrdenie prijatia
správy odosieľateľovi- GD Project, s.r.o.,(potvrdili 07.04.2022) Ing. Miroslav Rakyta – Consulting (potvrdili
07.04.2022), VIACARE, s.r.o. (nepotvrdili prijatie, ale cenovú ponuku zaslali v LPP)
Záznam z prieskumu trhu
Odoslanie výsledku dodávateľom, ktorí predložili ponuku - VIACARE, s.r.o., ) Ing. Miroslav Rakyta – Consulting
Zmluva o poskytnutí služieb s víťazným uchádzačom
Profil víťazného uchádzača

Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
10
Lehota plnenia a miesto realizácie.
11
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.
8
9

