ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 36302848 osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ďalej len „verejný obstarávatel“̌)

Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:

ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Štúrova 925/27, 018 41
Dubnica nad Váhom

2. Predmet zákazky:

Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných
energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky
REACH (3 )

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)

tovary

4. Kód CPV:

38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a
vybavenie (s výnimkou skiel)
ČASŤ 1/ LOGICKÝ CELOK 1 Osievacie zariadenie (LC1)
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
ČASŤ 2/ LOGICKÝ CELOK 2 Diferenciálna termická analýza (DTA) (LC2)
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
ČASŤ 3/ LOGICKÝ CELOK 3 Zariadenie na stanovenie citlivosti výbušnín na trenie (LC3)
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
ČASŤ 4/ LOGICKÝ CELOK 4 Software pre predpovedanie vlastností a simuláciu detonačných parametrov výbušnín
(LC4) 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

platnej a účinnej od 31.03.22 v zmysle kap.3.6 bodu 4 „V prípade zákaziek zadávaných osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nie je potrebné v osobitnom postupe určovať predpokladanú
hodnotu zákazky“. Prijímateľ zvolil tento postup
6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:

Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce
požiadavky REACH

7. Operačný program:

304000-Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika 2014-2020
1

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu :

na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného
predloženia cien alebo ponúk

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:
a)

zoznam oslovených dodávateľov :

Názov
osloveného
dodávateľa

Lambda
Life a.s..
Levočská
3 851 01
Bratislava
Pragolab
s.r.o.,
Drieňová
1712/34,
821 02
Bratislava

1

najnižšia cena v EUR bez DPH (v rámci každej časti/logického celku)

3

Dátum
oslovenia

01.06.202
2

Spôsob
osloveni
a

emailom

Oprávneni
e dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Spôsob overenia oprávnenosti dodávať predmet
zákazky4

Zákaz
účasti vo
verejnom
obstaráva
ní
(áno/nie)

Spôsob overenia zákazu účasti
vo verejnom obstarávaní

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=36054&SID=2
&P=0

nie

https://www.uvo.gov.sk/vest
nik-a-zoznamregistrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiaceregistre/register-osob-sozakazom-490.html
https://www.uvo.gov.sk/vest
nik-a-zoznamregistrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiaceregistre/register-osob-sozakazom-490.html

áno

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7571&SID=2&
P=0
01.06.202
2

emailom

áno

nie

Prijatá
ponuka
:
áno/nie

nie

nie

Uviesť aký:

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)
4 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel
prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

2

OZM
Research
s.r.o.,
Blížňovice
32, 538 62
Hrochuv
Týnec
INEQ,
s.r.o., 23,
02062
Horovce
LS
Chemicals
s.r.o.,
Krátká
223/5,
Horní
Heršpice,
619 00
Brno
Waters
Gesellscha
ft m.b.H.,
organizačn
í složka
Psohlavcú
43, 147 00
Praha 4,
Česká
republika

01.06.202
2

emailom

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=106275&typ=PLATN
Y
áno

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9944&SID=6&
P=0
01.06.202
2

emailom

emailom

emailom

nie

áno

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=455374&typ=PLATN
Y
01.06.202
2

nie

áno

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=569574&typ=PLATN
Y
01.06.202
2

nie

áno

nie

https://www.uvo.gov.sk/vest
nik-a-zoznamregistrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiaceregistre/register-osob-sozakazom-490.html
https://www.uvo.gov.sk/vest
nik-a-zoznamregistrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiaceregistre/register-osob-sozakazom-490.html
https://www.uvo.gov.sk/vest
nik-a-zoznamregistrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiaceregistre/register-osob-sozakazom-490.html

https://www.uvo.gov.sk/vest
nik-a-zoznamregistrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiaceregistre/register-osob-sozakazom-490.html

áno

nie

nie

nie

b) zoznam predložených ponúk5:

5

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.

3

Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

OZM Research s.r.o.,
Blížňovice 32, 538 62
Hrochuv Týnec

Dátum a čas
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

9. júna 2022,
10:47
hod./24.júna
2022

Návrh na
plnenie
kritéria6 v EUR
bez DPH

LC2: 14 275,LC3: 19 640,LC4: 11 190,-

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

Poznámka

Uchádzač musí byť
oprávnený
dodávať tovar,
poskytovať službu
alebo
uskutočňovať
stavebné práce,
ktorý zodpovedá
predmetu zákazky
– uchádzač predložil
výpis z Obchodného
rejstříku
z 01.06.2022 –
SPLNIL
Identifikačné údaje
– uchádzač v rámci
opisu predmetu
zákazky každej časti
(2,3, + 4) predložil
svoje identifikačné
údaju - SPLNIL
Vyhlásenie
uchádzača –
uchádzač vyplní
prílohu č. 2 výzvy. –
uchádzač predložil
podpísané
vyhlásenie

6
7

napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).

4

uchádzača
zo 07.06.2022 SPLNIL
Na ČASŤ 1/ LOGICKÝ CELOK 1 Osievacie zariadenie nebola predložená ani jedna ponuka.

c)

zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:

Identifikácia zdroja údaju
Neuplatňuje sa

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)
Neuplatňuje sa

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria
Neuplatňuje sa

Poznámka
Neuplatňuje sa

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Neboli vylúčení uchádzači
11. Identifikácia úspešného uchádzača:

OZM Research s.r.o.

9

12. Cena úspešného uchádzača :

LC2: 14 275,- EUR bez DPH
LC3: 19 640,- EUR bez DPH
LC4: 11 190,- EUR bez DPH
13. Spôsob vzniku záväzku10:

Kúpna zmluva na všetky časti (LC1, LC2 a LC3)

14. Podmienky realizácie zmluvy11:

Miesto dodania pre všetky časti: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX,
akciová spoločnosť; lehota dodania pre všetky časti: do 4 mesiacov odo dňa vystavenia písomnej
objednávky kupujúcim bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

8

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

5

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:

Mária Ivaničová – osoba splnomocnená na realizáciu obstarania predmetnej zákazky

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

V Dubnici nad Váhom 24.06.2022

17. Prílohy12:

printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO

12

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.

6

Register osôb so zákazom - Úrad pre verejné obstarávanie

24.6.22 10:42

Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch Úradu pre verejné
obstarávanie

! SPÄŤ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

IČO

46894641

34107100

47585471

Obchodné meno

Sídlo

Denisa Minarčíková

Hlohovec

Ing. Boris Sližka

Nitra

ISA projekta, s. r. o.

Brezová pod Bradlom

Marián Bobák

Hlohovec

PROSPECT, spol. s r.o.

Nové Zámky

Vojtech Majda

Hlohovec

WR system, s.r.o.

Prievidza

7 záznamov

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
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