Záznam z vyhodnotenia ponúk
1. Názov prijímateľa:

VÚEZ, a.s.

2. Názov zákazky:

Inteligentné snímače

3. Predmet zákazky:

Zostava inteligentných snímačov za účelom merania profilov zvarov, merania polôh
obrobkov, merania polohy ultrazvukovej sondy, pre korekciu bázy robota a pre
termovíznu diagnostiku. Požadovaná zostava inteligentných snímačov obsahuje 10
položiek, ktoré sú upresnené v opise zákazky.

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

tovary

35125100-7-Snímače, 30237475-9-Elektrické snímače, 30216100-7-Optické snímače

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 41 102,33 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 dodávateľov1:
Prijatá
ponuka:
áno/nie
áno

04.04.2019

emailom

áno

áno

04.04.2019

emailom

áno

áno

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

inIQsys s.r.o.

04.04.2019

ME-Inspection SK,
spol.s.r.o.
MICRO-EPSILON
Czech Republik,
spol.s.r.o.

1

emailom

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)
áno

Názov dodávateľa

Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR).

1

b) zoznam predložených ponúk:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
unIQsys s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

Návrh
na plnenie
kritéria

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok*

09.04.2019/
17.04.2019

43 148,00 €
(suma bez DPH)

Oprávnená osoba áno

ME-Inspection SK,
spol.s.r.o.
Drobného 25A/3585
841 01 Bratislava

11.04.2019 /
17.04.2019

(suma bez DPH)

MICRO-EPSILON Czech
Republik, spol.s.r.o.
Na Libuši 891
391 65 Bechyne

12.04.2019
/17.04.2019

(suma bez DPH)

42 983,00 €

37 176,00 €

Predpokladaná hodnota zákazky:

•

Poznámka

Oprávnená osoba áno

Oprávnená osoba áno

41 102,33 €

Verejný obstarávateľ preveril podmienky účasti č.1.5 a 1.6 Výzvy na predkladanie ponúk a konštatuje,
že uchádzači, ktorí predložili ponuky ich spĺňajú. Verejný obstarávateľ porovnal technické rozdiely
v položke 1. Firma Micro-Epsilon ponúkla v tejto položke alternatívnu zostavu 4 profilových snímačov
3 rôznych typov, ktorá je aj cenovo nižšia v porovnaní s ďalšími ponukami. Ponúkaná zostava technicky
vyhovuje požiadavkám zadávateľa v plnom rozsahu.

12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: z vyhodnotenia splnia podmienok neboli
vylúčení žiadny uchádzači
13. Identifikácia úspešného uchádzača:
14. Cena víťaznej ponuky s DPH:

44 611,20 EUR

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

37 176,00 EUR

16. Spôsob vzniku záväzku:

Kúpna zmluva

17. Dátum odoslania výsledku uchádzačom:

17.04.2019

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Levice, dňa 17.04.2019

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

Ing. Janka Komáromyová
Osoba poverená VO v projekte
Dňa 17.04.2019

20. Prílohy: ponuky a emaily vyžiadania/doručenia CP
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