
Záznam z rieskum rhu

Výzva na predloženje cenovej ponuky - Prieskum trhu

na predmet:

„Vysokoúčinný odparovací systém - ODPARK4“

Postup zadávania zákazky sa neriadi ustanoven iamj zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákazku vyhlasuje osoba, ktorej verejný obstarávatel‘, poskytovatel‘ finanČnej pomoci,
poskytne nienej ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie predmetu zákazky.

1. Názov prijímatel‘a: BUKOCEL, as.,

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

2. Názov zákazky: „Vysokoúčinný odparovací systém - ODPARKA“

3. Predmet zákazky: Predmetom zákazky — „Vysokoúčinný odparovací

systém — ODPARKA“ v rámci projektu s názvom
„Zabezpečenie zvýšenia efektivity výrobných procesov
využitím inovatívnych technológií s pozitívnym
vplyvom na životné prostredie - ODPARKA“ je
dodanie tovaru s montážou a uvedením do prevádzky
a mými súvisiacimi službami, ktoré sú nevyhnutně pre
riadne spinenie predmetu zákazky v určených
priestoroch vyhlasovatel‘a.

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce): Tovar

5. Kód CPV: Hlavný kód: 42800000-4 Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 121 780 EUR bez DPH

7. Názov projektu a kód ITMS2OI4±: 313012C312

8. Operačný program: Výskum a inovácie

9. Spósob ‘ykonania prieskumu trhu‘: Výzva na predloženje cenovej ponuky — prieskum

trhu, zverejnená v zmysle príručky k VO
a odoslaná trom hospodárskym subjektom
oprávneným dodávať tovar, ktorý je predmetom
zákazky predloženie cenových ponúk a ich
vyhodnotenie a určenie úspešného uchádzača

Uviest aký: a) na základe výzvy / oslovenja dodávate(ov a následného predloženja cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a mé zdroje s možnou identiflkácjou hodnoty

tovaru / služby / práce,
c) iný spósob — uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný).
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lO.Kritériurn/krjtérjá na vyhodnocovanje ponúk2: Najnižšia „Cena celkom za predmet

zákazky“ v EUR bez DPH
ll.Idcntifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3

a) zoznam oslovených dodávatel‘ov4;

Oprávuenie
. ‘. dodávať Prijatá

. . Datum SposobNazov dodavatel‘a . . predmet ponuka:
oslovenia oslovema . ‚

zakazky ano/nic
(áno/nie)

VOLINIA a.s. 12. 11. 2019 Elektronicky
Bancíkovej 1/A, 16:13 e-mailom áno áno
821 03 Bratislava
GOG Karasek 12. 11. 2019 Elektronicky
GmbH, 16:14 e-mailom .

Strassgangerstrasse, ano nepredlozena
GRAZ 4.8053
HD energy, s.r.o., 12. 11. 2019 Elektronicky
Ku Bratke 5, 16:13 e-mailom áno nic
934 05 Levice
CHEMCOMEX, a.s. 12. 11. 2019 Elektronicky
Hospodárska 53, 16:12 e-niailom áno nic
918 64 Trnava

b) zoznam predložených ponúk5:

2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či krítériom je cena s DPH alebo bez DPH.

Vybratz volby a), b), c), d) alebo cli kombjnácju podía spósobu vykonania prieskumu.
4 Vyžadujú sa miriim~Jne traja oslovení dodávatelia.
~ Vrátane identifjkácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
6 Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, čije suma s DPH alebo bez DPH.

Uviest podmienky, ak boll stanovené (napr. podmienky účasti alebo mé predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky).
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02. 2020

Zábezpeka na
ponuku—50 000
EUR
Zložená na účet
vyhlasovatel‘a

13. Identifjkácja úspešného ucbádzača:

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:

15. Cena vít‘aznej ponuky bez DPH:

16. Spósob vzniku záväzku8:

17. Podmienky realizáeie zrnluvy9:

18. Miesto a dáturn vykonania prieskurnu:

nedošlo k vylúčeniu uchádzačov

VOLINIA a.s.,
Bancikovej 1/A,821 03 Bratislava

10620600 Burs DPH

8 850 500 .- EUR bez DPH

Uzatvorenje Zmluvy o dlelo

Plnenie predmetu zmluvy
najneskór do 14 mesiacov od
nasledujúceho dila po
doručení výzvy.

Miesto plnenia:
Hencovská 2073,
093 02 Hencovee.

- Zverejnenie a odoslanie výzvy
na predloženie cenovej ponuky
— prieskum trhu - 12. 11.2019

- Predkladanie ponúk
do - 03. 12. 2019

Napr. zmluva odielo, zmluva o dodóvke tovaru, zniluva o poskytnutísiu~jeb, objednávka.
‘Uviesť minímálne v rozsahu: lehota pinenia a miesto realřzácie.

— doklad výpis z
ORSK
Referencie
za 3 roky
kumulatívne 4,5
Lil. EUR bez DPH
jedna zákazka za

.5 mil. EUR bez
PH

‘redložené
ferencie

ríloha č. 1
zápisnici č. 3

12. Zoznarn vylúčených uehádzačov a dóvod ich vylúčenia:
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Vyhodnocovanja cenových
ponúk

od 03. 12.2019 do 15. 02. 2020

_7~ /f~a;~Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovedn~j osoby/osób: ..≤~:Z~‘_.
.

ýMgr. Michal Svábi ‚ kontaktná osoba

19. Prílohy‘°:

- Výzva na predloženie cenovej
ponuky - odoslanie trom
hospodárskym subjektom

- Predložené cenové ponuky/3

- Zápisnica Č. I z otvárania
cenových ponúk

- Zápisnica Č. 2 z vyhodnocovanja
cenových ponúk

- io predloženie dokladov
nahradených Čestným vyhlásením

- Predložcnie dokladov
nahradených Čestným vyhlásením

- Zápisnica Č. 3 z vyhodnotenia
cenových ponúk konečná

- Príloha Č. I k Zápisnici Č. 3

- Uzatvorená Zmluva o dielo

10 Uviesť a príložjt všetky prilohy / dokumenty vzfahuJúce k zadávaniu zákazky J vykonania prieskumu trhu.
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