Záznam z prieskumu trhu
Záznam z prieskumu tľhu pľe:

!
I

Zákazku s nĺzkou hodnotou podl'a $117 zákonač,343!2015Z.z, o verejnom obstarávaní a o zmene niektoných
zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č,34312015 Z' z. o verejnom obstarávanĺ a o zmene niektorých
zákonov v znenĺ neskorších predpisov
tne:

1' ldentifikácia verejného obstarávatel'a

obchodné meno / Názov

BETONMIX s.r.o.

Poštová adresa

Horné Saliby 758

Mesto

Horné Saliby

PsČ
teo

92503
36725897

Kontaktná osoba

lng. Kristián Panyik

tel' č.

+421 917416895

e. mail

betonmix@betonmix.sk

adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

www.betonnlĺx'sk

2. Názov zákazky: Rýpadlo

- nakladač s príslušenstvom

3. Pľedmet zákäzky (opis predmetu zákazky, technické parametľe, poŽadované množstvo)

1 ks nový stroj ýpadlo-nakladač
výkon motora 50 KW-75 KW
ovládanie joystickové
Kabína klimatizovaná
Zabezpeč'enie: imobilizér, satelitný systém
Pravidelné záručné-servisnéprehliadky do 5000 Mth
Záruka min' 3 roky 3000 mth

Čeln á viacúčelová nakladacia lyŽica:
šírkamin. 1700 max.2000 mm o objeme 0,5-0,8 m3

.
.

hydraulickýýchloupínač

Teleskopický podkop s podkopovou lyžicou:
. šírka600 mm - 1 ks
. mechanickýrýchloupínač

o

prídavný hydraulický okruh na kladivo

Prĺslušenstvo:

o

.

paletizačné vidly čelnés rámom
podkopové lyžice šírky

.
n
.
.
o

svahovacia nastavitel'nalyžica šírkamin. 1200 mm
búracie kladivo energia úderu min 1000 J * 1 ks
gumenné papuče pod stabilizačne pätky _ 1 par
zemné vŕtacie zariadenie

333ilil:

] [:
450mm-1ks
750mm-1ks

vrták priemeru 300 mm dímin' 1000 mm

L

-

1 ks

4. PoŽadovaný termín a miesto dodania: do 5 mesiacov po uzavretĺ Kúpnej zmluvy

5' Spoločný slovník obstarávania: 43251000-7

6.Dátumzverejneniavýzvynasút'ažnainternetovejstľánke(povinnéprezákazkynad30 000€)í:08.01'2020
7' Zoznam oslovených potencĺálnych uchádzačov/subjektov:
Dodávatel7poskytovatel7zhotovitel':
P. č.

obchodné meno, adresa sĺdla, resp.
miesta podnikania' lČo (ak relevantné)

2.

Kontaktná osoba

Spôsob a dátum

Tel. čĺslo/ email

oslovenia

EKO-BAU spol. s r.o.

Eva Zsidoová

925 42 Trstice 1298

+421 907703825

lČo:36262528

office@ekobau.sk

TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava

+421 903700799

e-mail
08,01.2020

Peter Bartonĺček
p'

Poznámka

e-mail
08.01.2020

bartonicek@teľajuQrld.com

lČo: 00643581
J.

BIOLIFE spol. s r.o.
MatÚškovská cesta 884
924 00 Galanta

Andrea Borovszký
+421 317826284
biolĺfe@biolife.sk

e-mail
08.01.2020

lČo:31431747

8'Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predloŽili ponuky v lehote na predkladanie ponúk
otovitel':

a)

PČ

b)

obchodne meno
adrtsa sídla, resp, miesta podnikania

lČo

a)

to

TERRASTROJ spol. s

Splnenie
podmienok
účasti

Cena spolu bez

DPH (EUR)

Dátum a čas

predloŽenia
ponuky

'
i

Poznámkal
Poradie

r.o,

l

ib)
I

.a)
i

a)
b)

2

J.

Vlčie hľdlo 90/A
821 07 Bratislava

15.01.2020,15:57

ano

99 870,00

16.01.2020,10:10

2

ano

98 100,00

16.01.2020,10:46

3.

EKO-BAU spol. s r,o.

,szs 42 Ťrsiice 1298
36262528

a)

BIOLIFE spol. s r.o.

:c)

97 900,00

oÓó+säsi

c)
b)

ano

Matúškovská cesta 884
924 00 Galanta
31i,431747

l

t Prizákazkách do 30 000 € ak nebola výzva na súťaž,
uviesťformu získania ponÚk

2

:

9. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na sút'ažz:

Dŕ.

Zoznam

í

*- suÉpiiĺé'

dokladov3

,

ĺrRRĺsrRoJ spol'

s

-

r.o.

Vlčie hrdlo 90/A

a
00643581
g21 07 Bratislav

ŠuoiertE. z
exo_enu spol' s r'o.
925 42 Trstice 1298

36262528

'

Subjekt č.3
BIOLIFE spol. s r.o,
Matúškovská cesta 884
924 00 Galanta
31431747

Neexistencia konfliktu
1

0. ldentifikácia vybraného dodávatelä/zhotovitelä/poskytovatel'a:

TERRASTROJ spol. s

r.o.

Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
lČo: 00643581
í 1. Zdôvodnenie výberu:
ľĺa1nizsia cena bez DPH
ľrla1nizšia cena s DPH
Ponuka s najlepšĺm pomeľom ceny a kvality

fi
!
!

12. Konečná zmluvná

cena: 97 900'00 EUR bez DPH

13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku

!

oqeonávta
Zmluva
Rámcová dohoda
lné:

14. lné skutočnosti (napr' spÔsob dopravy, inštalácie, seĺvisnépodmienky) í 5. overen ie

spôsobilosti záujemcov dodávat' predmet plnen ia

Prehlasujem, že som overil, či sú oslovenĺ záujemcovia oprávnenĺ dodávať tovary, uskutočňovaťstavebné práce alebo poskytovať
službya v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uloŽený zákaz účastivo verejnom obstarávaní
https://www'uyq.oov'sk/zoznam-hospodarskvch-subiektov-45e.html?ico=00643581&nazov=-&obec=&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=AĹC
https://www'uvo.oov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov45e.html?icg=36262528&nazov=&obec=&registľacneCislo=&sort=nazov&sort-dir=Asc
httpq//www'uv_p'ggy'$.lĺ/zoznam-hospodaľskvph-subjektov45e.html?ico=31431747&nazov=&obec=&registracneCislo=&sortrnazov&sort-diľ=ASQ
16' Miesto a dátum vyhodnotenia pľedloŽených ponúk:
Meno a pľiezvisko

Podpis

Dátum

osoba poverená vykonaním

,

prieskumu trhu*

osoba zodpovedná za
vykonanie prieskumu trhu*

lng. Kristián Panyik

17

tsET
2V rámci kontroly dokladov je potrebne
overiť skutočnosť, či sú oslovení

rozsahu predmetu zákazky,

3

.01.2020

hlBlx S"ť.0.

a obchodná sp(,ločnosť
.1,4"

prácu v

V prípade dokladov na pľeukázanie splnenia podmienok účasti,sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať stavebné
práce/poskytovať sluŽbu predkladá výpis z obchodného registra, Živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie (uviesť).
a

Nehodiace prečiarknite

3

] :i1.:l'.,,'l,.,,,

*Vyhlasujem,

.l, ] !l:,l,;i'll:':]i.i,;..il:::!.,:ii.:;;]:::]ĺ.::'.;í.i.;.|ĺ::. .'..':

že v súvislosti

i:'i

s Vyhodnotenĺm zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti

iiĺ..!l.i ;:^ :};

vo vzťahu k potenciálnym

dodávatelbm

a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Prílohy:

ffi
ffi

[l

Preukázatelhe odoslane ývy na súťaŽ
ootĺlao o zverejnenĺ vyzvy na stránke Prijĺmatel'a alebo inom vhodnom webovom sĺdle (zákazky nad 30 000 €)
Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia
Výpočet bodov za kaŽdého uchádzača a zakaŽdé kritérium (ak relevantné)
Ďalšia predloŽená dokumentácia

Dátum a miesto: 17.0'l .2020, Horne Saliby

Panyik

rn tsEToľ{TVllX sotr'o'
l t ffiľľlää*:'Jäffi1'l'ď""j
''n'
?25 897
ľ

4

lČo: g0

