PREMETAL MON, s. r .o.
Dodanie technológie pre projekt Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti PREMETAL MON, s. r. o. prostredníctvom vytvorenia
automatizovaného pracoviska na 1 ploche (plazma s príslušenstvom na pálenie plechu a rúr pre potreby výroby)
Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu - - tovary
Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
(oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky)

a) identifikácia prijímateľa:
Obchodné meno vyhlasovateľa: PREMETAL MON, s. r. o.
Sídlo vyhlasovateľa: Bardejovská 42, 080 01 Prešov
Zastúpený: Bernát Slavomír, Ing. – konateľ spoločnosti
IČO: 36449750
DIČ: 2020005966
IČ DPH: SK2020005966
Telefón: +421 517765382
Fax: +421 517496541
E – mail: obchod@premetal.sk
www.premetal.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej Republiky vedenom Okresným súdom Prešov,
oddiel: Sro, vložka číslo: 10626/P, dátum zápisu: 25.09.1997
(ďalej len vyhlasovateľ)

b) názov zákazky:
Dodanie technológie pre projekt Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti PREMETAL
MON, s. r. o. prostredníctvom vytvorenia automatizovaného pracoviska na 1 ploche (plazma s
príslušenstvom na pálenie plechu a rúr pre potreby výroby).
Zákazka sa delí na dve časti:
Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom
Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom

c) predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti
PREMETAL MON, s. r. o. prostredníctvom vytvorenia automatizovaného pracoviska na 1
ploche (plazma s príslušenstvom na pálenie plechu a rúr pre potreby výroby) pre vyhlasovateľa
vrátane prepravy do miesta dodania, montáže a zaškolenia obsluhy. Všetky zariadenia musia byť nové
a nepoužívané.
Zákazka sa delí na dve časti:
Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom
Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom
d) určenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena bez DPH
e) spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky
vyhodnocované:
Zverejnenie Výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa dňa 07.05.2020, odoslanie Informácie
o zverejnení Výzvy na CKO dňa 07.05.2020, odoslanie Výzvy 8 dodávateľom dňa 07.05.2020
f) zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov a dátum ich oslovenia:
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Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom:
1. Weldex, s. r. o., K amfiteátru 12, 08001 Prešov, IČO: 31657371, j.kopcak@weldex.sk
2. TECHNOZVAR s. r. o., Strojnícka 3, 08006 Ľubotice, IČO: 43830633,
technozvar@technozvar.sk
3. MicroStep, spol. s r. o., Vajnorská 158, 83104 Bratislava, IČO: 00603015,
obuch@microstep.sk
4. INOVA TRADE s. r. o., Nám. L. Novomeského 1, 04001 Košice – mestská časť Staré
Mesto, IČO: 51023164, vincent.kundrat@inova-trade.com
5. ARCTECH, s.r.o., Komenského 18B, 03601 Martin, IČO: 36417611, arctech@arctech.sk
Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom:
1. Daluma žeriavy a dráhy s. r. o., Hlavná 337/54, 06777 Zemplínske Hámre, IČO:
47017155, lubomir.janovsky@daluma.sk
2. IZZAK, s. r. o., Bernolákova 27, 04011 Košice – Západ, IČO: 47159995, izzak@izzak.sk
3. Jozef Haviar, 01816 Domaniža 224, IČO: 32889844, , haviar@haviar.net
Oslovenie e mailom dňa 07.05.2020 o 12:15 hod v skrytej kópií.
g) informácia o skutočnosti, že prijímateľ overil, či sú oslovení potenciálni dodávatelia oprávnení
dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby
v rozsahu
predmetu zákazky, pričom prijímateľ je povinný uviesť spôsob overenia (napr. webové sídlo
www.orsr.sk):
Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom:
1. Weldex, s. r. o., K amfiteátru 12, 08001 Prešov, IČO: 31657371, www.orsr.sk, výpis zo
dňa 07.05.2020 (príloha č. 1 tohto zápisu)
2. TECHNOZVAR s. r. o., Strojnícka 3, 08006 Ľubotice, IČO: 43830633, www.orsr.sk,
výpis zo dňa 07.05.2020 (príloha č. 2 tohto zápisu)
3. MicroStep, spol. s r. o., Vajnorská 158, 83104 Bratislava, IČO: 00603015, www.orsr.sk,
výpis zo dňa 07.05.2020 (príloha č. 3 tohto zápisu)
4. INOVA TRADE s. r. o., Nám. L. Novomeského 1, 04001 Košice – mestská časť Staré
Mesto, IČO: 51023164, www.orsr.sk, výpis zo dňa 07.05.2020 (príloha č. 4 tohto zápisu)
5. ARCTECH, s.r.o., Komenského 18B, 03601 Martin, IČO: 36417611, www.orsr.sk, výpis
zo dňa 07.05.2020 (príloha č. 5 tohto zápisu)
Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom:
1. Daluma žeriavy a dráhy s. r. o., Hlavná 337/54, 06777 Zemplínske Hámre, IČO:
47017155,www.orsr.sk, výpis zo dňa 07.05.2020 (príloha č. 6 tohto zápisu),
2. IZZAK, s. r. o., Bernolákova 27, 04011 Košice – Západ, IČO: 47159995, www.orsr.sk,
výpis zo dňa 07.05.2020 (príloha č. 7 tohto zápisu),
3. Jozef Haviar, 01816 Domaniža 224, IČO: 32889844, www.zrsr.sk, výpis zo dňa
07.05.2020 (príloha č. 8 tohto zápisu).
h) dátum vyhodnotenia ponúk: 17.08.2020
i) zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku:
Lehota na predkladanie ponúk: do dňa 22.05.2020 do 10.00 hod.
Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom:
1.MicroStep, spol. s r. o., Vajnorská 158, 83104 Bratislava, IČO: 00603015, ponuka doručená dňa
21.05.2020 o 11:02 hod, osobne, vydanie potvrdenia o prijatí, poradové číslo 4A,
2. TECHNOZVAR s. r. o., Strojnícka 3, 08006 Ľubotice, IČO: 43830633, ponuka doručená dňa
21.05.2020 o 15:06 hod, emailom, poradové číslo 5,
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3. INOVA TRADE s. r. o., Nám. L. Novomeského 1, 04001 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO:
51023164, ponuka doručená dňa 22.05.2020 o 08:21 hod, osobne, vydanie potvrdenia o prijatí,
poradové číslo 6,
Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom:
1.Daluma žeriavy a dráhy s. r. o., Hlavná 337/54, 06777 Zemplínske Hámre, IČO: 47017155 ponuka
doručená dňa 19.05.2020 o 09:25 hod, poštou, poradové číslo 1,
2. Špánik Nikolas – žeriavy HAVIAR, 01816 Domaniža 466, IČO: 47841435, ponuka doručená dňa
19.05.2020 o 09:25 hod, poštou, poradové číslo 2,
3. IZZAK, s. r. o., Bernolákova 27, 04011 Košice – Západ, IČO: 47159995, ponuka doručená dňa
20.05.2020 o 09:36 hod, poštou, poradové číslo 3,
4. MicroStep, spol. s r. o., Vajnorská 158, 83104 Bratislava, IČO: 00603015, ponuka doručená dňa
21.05.2020 o 11:02 hod, osobne, vydanie potvrdenia o prijatí, poradové číslo 4B,
5. INOVA TRADE s. r. o., Nám. L. Novomeského 1, 04001 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO:
51023164, ponuka doručená dňa 22.05.2020 o 08:21 hod, osobne, vydanie potvrdenia o prijatí,
poradové číslo.
j) identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých
na plnenie kritérií:

podmienok účasti a návrhov

Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom:
Počet doručených ponúk: 3
Podmienky účasti: nepožaduje sa
Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky:
Dodávatelia:
-

MicroStep,

spol.

s r.

o.,

Vajnorská

158,

83104

Bratislava,

IČO:

00603015,

marketing@microstep.sk,
-

INOVA TRADE s. r. o., Nám. L. Novomeského 1, 04001 Košice – mestská časť Staré Mesto,
IČO: 51023164, vicent.kundrat@inova-trade.com

splnili požiadavky na predmet zákazky a dodávateľ:
-

TECHNOZVAR

s.

r.

o.,

Strojnícka

3,

08006

Ľubotice,

IČO:

43830633,

technozvar@technozvar.sk nesplnil požiadavky na predmet zákazky v týchto bodoch:

P.Č.

Minimálna
požadovaná hodnota
vyhlasovateľom

Parameter stroja

Hodnota
parametra
ponúkaná
dodávateľom

Plazmový rezací stroj
1.
2
7
9
10
11
29.

Pracovný stôl
Rozsah rezania
Ozubené hrebene
Presnosť obojsmernej opakovateľnosti
Presnosť ozubenia v osi "X"
Presnosť ozubenia v osi "Y"
Zdvih
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3200 x 2150 mm
3200 x 2100 mm
ÁNO
± 0,05 mm
±0,15 mm/1m
±0,15 mm/1m
350 mm

3100x2100 mm
3100x2100 mm
NIE
0,1
0,2
0,2
300 mm
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

Váha hlavy
Polohovacia rýchlosť v osi Z
Polohovacia rýchlosť v osi Y
Náklon horáku
Uhlova rýchlosť v osi A
Uhlova rýchlosť v osi B

37.

61.
76.
80.
81.
83.
84.

Podkos
Min. priemer rúry
Filtračné zariadenie:
Technické parametre filtra - Filtračná plocha
Technické parametre filtra - Filtračná rýchlosť
Technické parametre filtra - Maximálny prietok
vzduchu

40 kg
0 - 6 m/min
0 - 19 m/min
± 50°
0-130 °/s
0-130 °/s
45° pre uhol väčší
radius ako je 29.1 mm
40° pre uhol väčší
radius ako je 29.1 mm
30° pre uhol väčší
rádius ako je 26.2 mm
20° pre uhol väčší
rádius ako je 19.8 mm
10° pre uhol väčší
rádius ako je 10.7 mm
20 mm
6000 m3/h
141 m2
0,51 m/min

0 - 5 m/min
0 – 15 m/min
± 40°
0-100 °/s
0-100 °/s

6000 m3/h

5000 m3/h

< 2 mg/m3 (účinnosť
Technické parametre filtra - Emisie na výstupe z
99,99% pre častice
filtra
0,5μm)
Kompresorová stanica s príslušenstvom

4

1078x684x1131 mm
Rozmery dxšxv

18.

Maximálna veľkosť prachových častíc

1 μm

----

30 mm
5000 m3/h
100 m2
0,5 m/min

-

1210x810x1220
mm

15 μm

Nižšie uvedené parametre vyhovujú požiadavkám (boli požadované ako maximálne hodnoty):
13.
14.
15.
16.

Rýchlosť polohovania "X" a "Y" simultánne
Rýchlosť polohovania v „X“
Rýchlosť polohovania v „Y“
Rýchlosť polohovania v „Z“

max. do 51 000
mm/min v prevedení s
lineárnymi vedeniami
max. 40 000 mm/min
max. 32 000 mm/min
max. 6 000 mm/min

Max. 20 000
m/min
20 000 m/min
20 000 m/min
5 000 m/min

Na základe vyššie uvedených skutočností vyhlasovateľ ponuku dodávateľa TECHNOZVAR s. r.
o., Strojnícka 3, 08006 Ľubotice, IČO: 43830633 nehodnotil.
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Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena bez
DPH

Počet doručených ponúk: 3
Por. č.

Dodávateľ

Ďalšie údaje na

Cena v €

(obchodné meno, adresa
jeho sídla)
1.

2.

3.

MicroStep, spol. s r. o.,
Vajnorská 158, 83104
Bratislava, IČO: 00603015,
marketing@microstep.sk
TECHNOZVAR s. r. o.,
Strojnícka 3, 08006
Ľubotice, IČO: 43830633,
technozvar@technozvar.sk
INOVA TRADE s. r. o.,
Nám. L. Novomeského 1,
04001 Košice – mestská
časť Staré Mesto, IČO:
51023164,
vicent.kundrat@inovatrade.com

Dátum a poznámka

vyhodnotenie
bez DPH

s DPH

cenových ponúk

219 774,00 263 728,80
€

Najnižšia cena

€

227 004,00 272 404,80
€

nehodnotená

€

233 900,00 280 680,00
€

Druhá cena v poradí

€

Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom:
Počet doručených ponúk: 5
Podmienky účasti: nepožaduje sa
Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky: Všetci dodávatelia splnili požiadavky na
predmet zákazky
Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena bez
DPH
Por. č.

Dodávateľ

Ďalšie údaje na

Cena v €

(obchodné meno, adresa
jeho sídla)
1.

2.

Daluma žeriavy a dráhy s. r.
o., Hlavná 337/54, 06777
Zemplínske Hámre, IČO:
47017155, info@daluma.sk
Špánik Nikolas – žeriavy
HAVIAR, 01816 Domaniža
466, IČO: 47841435,
haviar@azet.sk

Dátum a poznámka

vyhodnotenie
bez DPH

s DPH

28 479,00

34 174,80

€

€

34 315,00

41 178,00

€

€
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cenových ponúk
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Štvrtá cena v poradí
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3.

4.

5.

IZZAK, s. r. o.,
Bernolákova 27, 04011
Košice – Západ, IČO:
47159995, izzak@izzak.sk
MicroStep, spol. s r. o.,
Vajnorská 158, 83104
Bratislava, IČO: 00603015,
marketing@microstep.sk
INOVA TRADE s. r. o.,
Nám. L. Novomeského 1,
04001 Košice – mestská
časť Staré Mesto, IČO:
51023164,
vicent.kundrat@inovatrade.com

31 902,00

38 282,40

€

€

29 979,00

35 974,80

€

€

35 000,00

42 000,00

€

€

Tretia cena v poradí

Druhá cena v poradí

Piata cena v poradí

k) identifikácia úspešného dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa:
Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom:
MicroStep, spol. s r. o., Vajnorská 158, 83104 Bratislava, IČO: 00603015, marketing@microstep.sk
Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom:
Daluma žeriavy a dráhy s. r. o., Hlavná 337/54, 06777 Zemplínske Hámre, IČO: 47017155,
info@daluma.sk
l) konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača (uviesť cenu s
bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena),

Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom:
Cena bez DPH: 219 774,00 €
DPH 20%: 43 954,80 €
Cena vrátane DPH: 263 728,80 €

Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom:
Cena bez DPH: 28 479,00 €
DPH 20%: 5 695,80 €
Cena vrátane DPH: 34 174,80 €

m) typ a podmienky realizácie zmluvy (najmä lehota plnenia a miesto realizácie)
Časť A: Plazmový rezací stroj a kompresorová stanica s príslušenstvom:
Typ zmluvy: Kúpna zmluva
Lehota plnenia: do 365 dní odo dňa účinnosti zmluvy
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Miesto plnenia: : PREMETAL MON, s. r .o., Prešovský samosprávny kraj, Okres Prešov, Obec
Ľubotice, Bardejovská 42

Časť B: Jednonosníkový mostový žeriav s príslušenstvom:
Typ zmluvy: Kúpna zmluva
Lehota plnenia: do 365 dní odo dňa účinnosti zmluvy
Miesto plnenia: : PREMETAL MON, s. r .o., Prešovský samosprávny kraj, Okres Prešov, Obec
Ľubotice, Bardejovská 42
Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky

Čestne vyhlasujem, že nie som v konflikte záujmov:
-

s dodávateľmi, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky,

-

s úspešnými dodávateľmi.

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti

Ing. Ján Halgaš, osoba zodpovedná
za proces obstarávania

......................................................................

zamestnanec zodpovedný za prieskum trhu: meno, priezvisko, funkcia a podpis

Ing. Bernát Slavomír, konateľ

......................................................................

schválil: meno, priezvisko, funkcia a podpis

Prešov, dňa 17.08.2020

Prílohy:
1. Weldex, s. r. o., K amfiteátru 12, 08001 Prešov, IČO: 31657371,
www.orsr.sk, výpis zo dňa 07.05.2020
2. TECHNOZVAR s. r. o., Strojnícka 3, 08006 Ľubotice, IČO:
43830633, výpis zo dňa 07.05.2020
3. MicroStep, spol. s r. o., Vajnorská 158, 83104 Bratislava, IČO:
00603015, výpis zo dňa 07.05.2020
4. INOVA TRADE s. r. o., Nám. L. Novomeského 1, 04001 Košice
– mestská časť Staré Mesto, IČO: 51023164, výpis zo dňa
07.05.2020

Strana 7 z 8

PREMETAL MON, s. r .o.
Dodanie technológie pre projekt Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti PREMETAL MON, s. r. o. prostredníctvom vytvorenia
automatizovaného pracoviska na 1 ploche (plazma s príslušenstvom na pálenie plechu a rúr pre potreby výroby)
Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu - - tovary
Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

5. ARCTECH, s.r.o., Komenského 18B, 03601 Martin, IČO:
36417611, výpis zo dňa 07.05.2020
6. Daluma žeriavy a dráhy s. r. o., Hlavná 337/54, 06777
Zemplínske Hámre, IČO: 47017155, výpis zo dňa 07.05.2020
7. IZZAK, s. r. o., Bernolákova 27, 04011 Košice – Západ, IČO:
47159995, výpis zo dňa 07.05.2020
8. Jozef Haviar, 01816 Domaniža 224, IČO: 32889844, výpis zo dňa
07.05.2020
9. Ponuky dodávateľov
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