Záznam z vyhodnotenia ponúk
1. Názov prijímateľa:

VÚEZ, a.s.

2. Názov zákazky:

Bezpečnostný systém

3. Predmet zákazky: Bezpečnostný systém s funkciou zabezpečenia bezpečnosti a ochrany obsluhy
robotického pracoviska. Systém bude nástrojom pre generovanie stavu bezpečného
zastavenia robotov a zváračky v prípade neoprávneného vniknutia človeka do
nebezpečnej manipulačnej zóny robotov. Požadovaná zostava bezpečnostného
systému musí byť kompatibilná s existujúcim bezpečnostným systémom Banner.
Zdôvodnenie aktualizácie technického zadania oproti ŽoNFP:
V špecifikácii bezpečnostného systému došlo k zmene spresnenia požiadaviek na bezpečnostný systém počas
aktuálne prebiehajúcich vedecko-výskumných činností pri modelovaní a príprave projektovej dokumentácie
pre realizáciu prototypov. V položke č. 1. „ Bezpečnostná svetelná závora výšky minimálne 1800 mm“ aktuálne
nie je požadovaná funkcia Mutting. Táto funkcia slúži na odfiltrovanie naučeného výrobku pohybujúceho sa na
pásovom dopravníku ako vstupného signálu pre aktiváciu udalosti nebezpečný stav. Nakoľko obstarávaná
svetelná závora nebude inštalovaná v blízkosti pásového dopravníka, nie je táto funkcia potrebná. V tejto
súvislosti bola aktualizovaná aj zostava káblov a konektorov. Aktuálne je potrebné obstarať 6 ks konektorov
s káblom M12, 8pin, 4,5m, čo je uvedené v položke č.4.
4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):
5. Kód CPV:

tovary

35113300-2 Bezpečnostné zariadenia

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 049,73 EUR

Použitý postup obstarávania: Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej
finančných prostriedkov z NFP – zákazka do 100 tisíc EUR
7. Názov projektu a kód ITMS2014+:
„Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)",
Kód ITMS2014+: 313012P386
8. Operačný program: Výskum a inovácie
9. Spôsob vykonania výberu dodávateľa: na základe zaslania Výzvy na predkladanie ponúk

dodávateľom a následného predloženia ponúk
10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk:

Najnižšia cena bez DPH

11. Identifikovanie podkladov:
a) zoznam oslovených dodávateľov:
Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

SEMIC Slovakia s.r.o.
Sládkovičova 63
018 51 Nová Dubnica

30.05.2019

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)
Áno

emailom

áno
www.orsr.sk

1

Prijatá
ponuka:
áno/nie

MARPEX s.r.o.
Športovcov 672
018 41 Dubnica nad
Váhom

Áno
áno
emailom

30.05.2019

www.orsr.sk
Áno

Digimer, s.r.o.
Gaštanový rad 479/9
929 01 Malé Dvorníky

emailom

30.05.2019

áno
www.orsr.sk

b) zoznam predložených ponúk:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
SEMIC Slovakia sr.o.
Sládkovičova 63
018 51 Nová Dubnica

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh
na plnenie
kritéria

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok*

Poznámka

10.06.2019 /
20.06.2019

15 805,62 EUR

Oprávnená osoba áno

--

MARPEX s.r.o.
Športovcov 672
018 41 Dubnica nad
Váhom

10.06.2019 /
20.06.2019

14 057,33 EUR

Oprávnená osoba áno

---

Digimer, s.r.o.
Gaštanový rad 479/9
929 01 Malé Dvorníky

10.06.2019 /
20.06.2019

15 286,25 EUR

Oprávnená osoba áno

---

Predpokladaná hodnota zákazky:

•

15 049,73 EUR

Verejný obstarávateľ preveril podmienky účasti č.1.5 a 1.6 Výzvy na predkladanie ponúk a konštatuje,
že uchádzači, ktorí predložili ponuky ich spĺňajú.

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: z vyhodnotenia splnia podmienok neboli
vylúčení žiadny uchádzači
13. Identifikácia úspešného uchádzača:

MARPEX s.r.o.

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:

16 868,796 EUR

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

14 057,33 EUR

16. Spôsob vzniku záväzku:

Objednávka

17. Miesto dodania tovaru:

pracovisko Tlmače

18. Lehota odania tovaru:

4 - 6 týždňov

19. Dátum odoslania výsledku uchádzačom:

20.06.2019

20. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Levice, dňa 20.06.2019

21. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:

Ing. Janka Komáromyová
Osoba poverená VO v projekte
Dňa 20.06.2019

22. Prílohy: ponuky a emaily vyžiadania/doručenia CP
2

