Záznam z vyhodnotenia ponúk
1. Názov prijímateľa:

VÚEZ, a.s.

2. Názov zákazky:

Scanner a prístroje pre spektrometrickú diagnostiku

3. Predmet zákazky:

3D skenner s príslušenstvom na rozpoznávanie a vyhľadávanie pozície obrobkov.
Prístroje pre spektrometrickú diagnostiku – hyperspektrálna kamera
s príslušenstvom.

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):
5. Kód CPV:

tovary

38520000-6 Skenery, 48318000-0 Softvérový balík pre skenery, 33114000-2
Spektroskopické prístroje

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 61 210,55 EUR (súčet za časti 1 a 2)
Použitý postup obstarávania: Zákazka vyhlásená osobou, ktorej SO poskytne 50% a menej
finančných prostriedkov z NFP – zákazka do 100 tisíc EUR.
Zákazka rozdelená na 2 časti, každá časť je predmetom samostatnej objednávky:
časť 1: Statický 3D scanner,
časť 2: Prístroje pre spektrometrickú diagnostiku.
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:

časť 1: Statický 3D scanner - Najnižšia cena bez DPH
časť 2: Prístroje pre spektrometrickú diagnostiku - Najnižšia cena bez DPH
11. Identifikovanie podkladov:
a) zoznam oslovených dodávateľov s oprávnením dodávať požadovaný tovar:
Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Photoneo s.r.o.
Jamnického 3
841 05 Bratislava

24.05.2019

emailom

áno
www.orsr.sk

áno

ATEsystem Jablonec s.r.o.
Jiráskova 4898/9
466 01 Jablonec nad Nisou

24.05.2019

emailom

áno
https://or.justice.cz

áno

XIMEA s.r.o.
Lesná 52

24.05.2019

emailom

Áno

áno

1

www.orsr.sk

900 33 Marianka
Elcom,a.s.
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4

áno
https://or.justice.cz

emailom

24.05.2019

áno

Pozn. k opisu predmetu zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk:
•

časť 1: Statický 3D scanner. Prijímateľ v zadaní špecifikácie technických parametrov oproti ŽoNFP
aktualizoval technické parametre – požiadavku na plochu snímania - minimálny rozsah merania
znížil z 1300 x 975 x 1200 mm na 1100 x 800 x 900 mm z dôvodu aktualizácie databázy výrobkov,
ktorá je rozšírená o výrobky menších rozmerov ako boli pôvodne plánované.

SDK rozšíril o

technickú podporu počas realizácie projektu.
•

časť 2: Prístroje pre spektrometrickú diagnostiku. Prijímateľ v zadaní špecifikácie technických
parametrov oproti ŽoNFP vylúčil položku č.4 Software pre spracovanie hyperspektrálnych dát,
nakoľko v súčasnosti je software pre predspracovanie signálu integrálnou súčasťou prístroja.

b) zoznam predložených ponúk - časť 1: Statický 3D scanner
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh
na plnenie
kritéria v EUR

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok*

Photoneo s.r.o.
Jamnického 3
841 05 Bratislava

28.05.2019 /
06.06.2019

38 100,00

Oprávnená osoba
- áno

ATEsystem Jablonec s.r.o.
Jiráskova 4898/9
466 01 Jablonec nad Nisou

04.06.2019 /
06.06.2019

(suma bez DPH)

Elcom,a.s.
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4

05.06.2019/
06.06.2019

(suma bez DPH)

Predpokladaná hodnota zákazky:
•

(suma bez DPH)

40 500,00

53 454,00

Poznámka

Oprávnená osoba
- áno

Oprávnená osoba
- áno

44 018,00

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:

Photoneo s.r.o.

14. Cena víťaznej ponuky s DPH na časť 1:

45 720,00 EUR

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH na časť 1:

38 100,00 EUR

16. Spôsob vzniku záväzku:

objednávka

17. Lehota a miesto dodania:

10 týždňov, pracovisko Tlmače

18. Dátum odoslania výsledku uchádzačom:

06.06.2019
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c) zoznam predložených ponúk - časť 2: Prístroje pre spektrometrickú diagnostiku
Vyhodnote
Návrh
nie splnenia
na plnenie
podmienok
kritéria v EUR
*

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

XIMEA s.r.o.
Lesná 52
900 33 Marianka

28.05.2019/
06.06.2019

(suma bez DPH)

ATEsystem Jablonec s.r.o.
Jiráskova 4898/9
466 01 Jablonec nad Nisou

04.06.2019 /
06.06.2019

(suma bez DPH)

Elcom,a.s.
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4

05.06.2019 /
06.06.2019

Predpokladaná hodnota zákazky:
•

15 486,00

18 171,00

17 920,64
(suma bez DPH)

Poznámka

Oprávnená
osoba - áno

Oprávnená
osoba - áno

Oprávnená
osoba - áno

17 192,55

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

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

Ximea s.r.o.

21. Cena víťaznej ponuky s DPH na časť 2:

18 583,20 EUR

22. Cena víťaznej ponuky bez DPH na časť 2:

15 486,00 EUR

23. Spôsob vzniku záväzku:

objednávka

24. Lehota a miesto dodania:

12 týždňov, pracovisko Tlmače

25. Dátum odoslania výsledku uchádzačom:

06.06.2019

26. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Levice, dňa 06.06.2019

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

Ing. Janka Komáromyová
Osoba poverená VO v projekte
Dňa 06.06.2019

28. Prílohy: ponuky a emaily vyžiadania/doručenia CP
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