
Záznam z vyhodnotenia ponúk

v zmysle Zákona č' 343/2oL5 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v súvislosti s projektom:

Podpora inteligentných inovácii- Zlievareň presných odliatkov, s, r, o.

L. Názov zákazky:

,,Súťaž - obstaranie CNC obrábacieho centra a CNC meracieho stroja"

2. ldentifikácia žiadatelâ / prijímatel'a (d'alej len ,,obstarávatel"')

Žiadatel' / prijímatel' je obstarávatel', na ktorého sa vzťahuje osoba, kto zákona č' 343/2oI5 7.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z ].8.novembra 2015.

3. Komisia:

Výberová komisia sa nezriaduje. Predložené ponuky vyhodnocuje štatutár samostatne

ZIievareň presných odliatkov, s. r. o.

K výstavisku 13

91101 Trenčín

36 319 29s

2020178545

sK2020178545

lng. Marian Velič

0917 108 576

marian,velic@zpo,sk

www.zpo.sk

štatutár lng. Marian Velič

4. Vymedzenĺe predmetu obstarávania:

Predmetom hodnotenia dodávka

11. CNC vertikálne 3- osé obrábacie centrum
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Druh zákazky:
Dodanĺe tovarov

CNC riadený 3-súradnicový merací stroj

Stručný opis zókazky alebo ndkupu (nákupov):

Predmetom zákazky je dodanie CNC obrábacieho centra a CNC meracieho stroja podl'a poŽadovanej

techn ickej špecifikácie.

Miesto uskutočňovania stavebných prőc, dodania tovarov alebo poskytovanid služieb:
Trenčín

5. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov (ak boli oslovení):

25,01,.202L

25.01*202r

25.07.2021

P,č.

obstarávatel'om boli oslovení nasledovní

MIKRON SLOVAKIA s.r.o.

Svetlá 8

811 02 Bratislava

Názov a sídlo potenciá!neho
dodávatel'a

34L2oŻ97

36306835SAVE-TECH, spol. s.r.o

Kukučínova 36

9].1 01Trenčín
47583690

35857536

BOST - stroje, s. r. o.

Suvoz L/1594
91-1- 01 Trenčín

lčo
potenciálneho

otenciálni dodávatelia

3

t

Spôsob oslovenia

priame oslovenie -
písomná výzva

zaslaná e-mailom

priame oslovenie -
písomná výzva

zaslaná e-mailom

priame oslovenie -
písomná výzva

zaslaná e-mailom

2s.01'202r 2s.01..2021.

NMS s.r.o.

Hviezdoslavova L3

821- 06 Bratislava

25.0L.202L 25.01..2021,

I

Ż5.oL.202I

2

4

5

6

obstarávatel'vykonal prieskum trhu dodávatelbv. Vyššie uvedení oslovení potenciálni dodávatelia boli
oslovení v dôsledku toho, že sa zaoberajú realizáciou dodávok rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet obstarávania'

6. Zoznamuchádzačov, ktorísi vyžiadali súťažné podklady;

Blue Brick s.r.o.

Pri strelnici 27

82I04 Bratislava

Carl Zeiss Slovakia, s. r. o

Račianska 1248I/77 lA
831 02 Bratislava

Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych dodávatelbv:

Dátum
odoslania
písomnej

v'ýzw

35764848

priame oslovenie -
písomná výzva

zaslaná e-mailom

Dátum
prevzatia
písomnej

výzvy

46095969

obstarávatel'zverejnilvýzvu na predloženie cenovej ponuky na svojejwebovej stránke http://zpo'sk/

priame oslovenie -
písomná výzva

zaslaná e-mailom

priame oslovenie -
písomná výzva

zaslaná e-mailom
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Súťažné podklady neboli uchádzačmi vyžiadané.

7. lnformácia o tom, ktorí dodávatelia predložili cenovú ponuku a na ktoré časti predmetu zákazky:

Nasledovní potenciálni dodávatelia predložili svoju ponuku

Dodávatel':

MIKRON SLOVAKIA s.r.o.

Svetlá 8

81-1 02 Bratislava

Dodávatel':

SAVE-TECH, spol. s.r.o
Kukučínova 36
9].1 01 Trenčín

Dodávatel':

BOST - stroje, s. r. o

Súvoz 1/1594
911 01 Trenčín

Dodávatel':

Carl Zeiss Slovakia, s. r. o

Račianska L2487/7] /A
831- 02 Bratislava

lčo:
341.20297

lčo:
3630683s

lčo:
47583690

lčo:
4609s969

Cenová ponuka prijatá dňa:
L7.oŻ'2o21'

Cenová ponuka prijatá dňa:
17.02.2027

Cenová ponuka prijatá dňa:
L6.02.2021.

Cenová ponuka prijatá dňa:
17.02.202L

Predmet zákazky / logický celok

CNC vertikálne 3- osé obrábacie
centru m

LEADWELL CNC MACHINES MFG,
CORP; V40iL

202 000,00

Predmet zákazky / loeický celok

CNC vertikálne 3- osé obrábacie
centrum

206 700,00

CNC vertikálne 3- osé obrábacie
cent ru m

QUASER Machine tools lnc.;

MVL84P/1sC
197 000,00

Pr,edrnet zákazky y' logický celok

CNC riadený 3-sÚradnicový meracĺ
stroi

Carl Zeiss I ndustrielle Messtechnik
GmbH; ZEISS DuraMax + ZEISS

60 299,00

Dodávatel': lčo;
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Cenová ponuka prijatá dňa:





Názov a adrësa
potenciálneho dodávatel|a

T

NMS s.r.o.

Hviezdoslavova L3

821 06 Bratislava

35764848

2

Blue Brick s. r.o.

Pri strelnici 27

821, 04 Bratislava

35857536

10. Zoznam cenových ponúk, ktoré obstarávatel'nezahľnul do vyhodnotenia, spolu s odôvodnením:

Všetky predložené / získané cenové ponuky boli akceptované a zahrnuté do vyhodnotenia

odôvodnenie: Všetky predložené / získané cenové ponuky sú úplné. obsah všetkých predložených /
získaných cenových ponúk zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie
cenovej ponuky. Všetci dodávatelia sa vyjadrili k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým
stanoveným parametrom zadaným obstarávatelbm. Všetky cenové ponuky sú rozpísané na najnižšiu
úroveň detailnosti položiek a spíĺa.irl poŽiadavky obstarávatel'a na predmet zákazky.

11. Zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom vyhodnotenia:

Všetky predložené l získané cenové ponuky boli akceptované a zahrnuté do vyhodnotenia.

odôvodnenie: Všetky predložené / získané cenové ponuky sú úplné. obsah všetkých predložených /
získaných cenových ponúk zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie
cenovej ponuky. Všetci dodávatelia sa vyjadrili k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým
stanoveným parametrom zadaným obstarávatelbm. Všetky cenové ponuky sú rozpísané na najnižšiu
úroveň detailnosti položiek a spíĺa1ú požiadavky obstarávatelä na predmet zákazky.

Dodávatel':

MIKRON SLOVAKIA s.r.o
Svetlá 8

81,1, 02 Bratislava

Dodávatel':

SAVE-TECH, spol. s.r.o
Kukučínova 36

911 01 Trenčín

lčo:
34120297

Ičo:
3630683s

Predmet zákazky / logický celok Názov výrobcu a typové označenie

CNC vertikálne 3- osé obrábacie
centrum

LEADWELL CNC MACHINES MFG,
CORP; V40iL

202 000,00
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17.02.2021,

LEADWELL CNC

MACHINES MFG,
CORP; V40iL

MIKRON SLOVAKIA s.r,o,

Svetlá 8

81'L 0Ż Bratislava

lČo: sątzozgl

202 000,00 2

17.02.202L

SAVE-TECH, spol. s.r,o.

Kukučínova 36

91_1_ 01Trenčín
lČo: gosossgs

206 700,00 3

Predmet zákazky / logický celok:
CNC riadený 3-súradnicový merací stroj

13. Zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky:

obstarávatel'vyhodnotil jednotlivé cenové ponuky na úrovni jednotlivých položiek (položky zadefinované
v tabul'ke časť 4), pričom kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena bez DPH / resp.
pri neplatcoch DPH cena celkom za poloŽku samostatne.

Pre každú položku boli vybraté cenové ponuky s najnižšou cenou a to nasledovne

Subjekt, ktorý predložil CP

17.02.2027

Carl Zeiss lndustrielle
Messtechnik GmbH;
ZEISS DuraMax +

ZEISS CALYPSO

Carl Zeiss Slovakia, s. r. o

Račianska 12481'/71 l^
831 02 Bratislava

lČo:46095969

60 299,00 2

1.1..O2.2021 ZEISS; Contura

MCAE Systems, s.r.o.,

organizačnázložka
Partizánska L5t/3,
018 4L Dubnica nd Váhom

77 800,00 3

Hexagon Metrology
S,p.A., Str. del
Portone 113, 10095

Grugliasco (Torino),

Hexagon Metrology s. r,.o.

Tuhovská to722l29,
83f 06 Bratislava - Vajnory
lčo: łstogozz

t

obrábacie centÍum
vertikálne 3- osé

QUASER Machine

MV184P/15C
ls lnc,;

s. r. o.

911 01 Trenčín
u7594

197 000,00 Najnižšia cena
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CNC riadený 3-

súradnicový merací stroj

S wbratÝm uchádzačom bude uzavretá písomná forma zmluvv

L4. Dátum vyhodnotenia ponúk:

L9.02.2021.

Hexagon Metrology
S.p.A., Str. del

Portone 113, 10095
Grusliasco íTorino)'

Komárno, dňa 10.03'202].

Hexagon Metrology s.ľ.o.

Tuhovská Lo722l29,
831 06 Bratislava - Vajnory
lčo:461o9o72

štatutá r

15. Podpis štatutára:

52770,OO Najnižšia cena

Tel./tax:032 17431215Mgr' Marian Velič

," Ĺ_} -*-* *J
*.'ĺ'"****ţźĹĄ
Bc, Boris Haulík

(osoba splnomocnená na výkon
verejného obstaráva nia)
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Kúpna zmluva

zLlEvAREŇ PRESNÝcH 0DL|ATKoV' s.r.o'

lČo:36 31g 295 Dlt: 2020178545


