Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu pre:
Zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
iné: zákazka z výnimky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
e. mail

Stolárstvo u Kunajas.r.o.
Tatranská Štrba 1169
Tatranská Štrba
059 41
36 478 881
Ján Kunaj, konateľ
kunaj@kunaj.sk

2. Názov zákazky: „Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie“
3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo)
Predmetom verejného obstarávania je dodanie plnoautomatického okenného centra a plnoautomatickej
lakovacej linkyv rámci projektu financovaného z Operačného programu: Výskum a inovácie.
Zákazka je rozdelená na 2 časti:
1.

Plnoautomatické okenné centrum

2.

Plnoautomatická lakovacia linka

Uchádzač môže predložiť ponuku na 1.časť, na 2. časť alebo na obe časti.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2výzvy na predloženie cenovej
ponuky.
4. Požadovaný termín a miesto dodania
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., Tatranská Štrba
Lehota dodania je do 6 mesiacov Plnoautomatické okenné centrum a do 12 mesiacov Plnoautomatická lakovacia
linka odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluva bude uzavretá s odkladnou podmienkou, že dôjde
ku akceptácii výsledkov verejného obstarávania RO/SO.
5. Spoločný slovník obstarávania
42600000-2- Obrábacie stroje

6. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov:
Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ:
P.
č.
1.
2.

3.
4.
5.

obchodné meno, adresa sídla, resp.
miesta podnikania, IČO (ak
relevantné)
TEKMA spol. s.r.o.
Jiránkova 31, 618 00 Brno, ČR
IČO: 60 718 714
MODISO, veřejná obchodná
společnost
Dvorská 23, 785 01 Šternberk, ČR
IČO:00 576 425
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina
IČO: 36 415 600
WOOD-B s.r.o.
Považská 30, 940 02 Nové Zámky
IČO: 47 916 206
FELDER Slovensko s.r.o.
Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté
Moravce
IČO: 50 697 439

E-mail

Spôsob a dátum
oslovenia

tekma@tekma.cz

e-mailom 10.04.2022

jaroslavml.metlik@modi
so.cz

e-mailom 10.04.2022

semanco@italcomma.s
k

e-mailom 10.04.2022

novak@boto.sk

e-mailom 10.04.2022

sk-order@felder.sk

e-mailom 10.04.2022

Poznámka

7. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk
1. časť: Plnoautomatické okenné centrum
Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ:
obchodné meno
P a)
adresa sídla, resp. miesta
Č b)
podnikania
c)
IČO (ak je to relevantné)
a)
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
1. b)

Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Splnenie Cena spolu
podmien
bez DPH
ok účasti
(EUR)

DPH 20%
(EUR)

Celková
cena spolu
s DPH
(EUR)

103 000,00

618 000,00

Dátum a
čas
predloženia
ponuky

Poradi
e

22.04.2022
Áno

515 000,00

2.
07:28 hod.

c) IČO:36 415 600
a) MODISO, veřejná obchodná
společnost
2. b)
Dvorská 23, 785 01 Šternberk, ČR

22.04.2022
Áno

839 000,00

3.
10:15 hod.

c) IČO:00 576 425
a)
3. b)

WOOD-B s.r.o.
Považská 30, 940 02 Nové Zámky

22.04.2022
Áno

388 000,00

77 600,00

465 600,00
12:42hod.

c) IČO:47 916 206
a)
4. b)
c)

TEKMA, spol. s r.o.
Jiránkova 31, 618 00 Brno, ČR
IČO: 60 718 714

Vylúče
ný
uchád
zač

22.04.2022
Áno

504 000,00

1.
13:57 hod.

Spôsob vyhodnotenia cenových ponúk:
Obstarávateľ veľmi pozorne vyhodnocoval cenové ponuky, keďže parametre určené uchádzačom vstupujú do
zmluvného vzťahu a budú predmetom kontroly zo strany SO/RO. Z uvedeného dôvodu prebehla kontrola veľmi pozorne
s vyžiadaním si katalógových listov ponúkaných zariadení.
U uchádzača WOOD-B s.r.o. obstarávateľ identifikoval možný problém za pomoci až príliš presného splnenia
technických špecifikácií, ktoré boli vyberané na základe presných požiadaviek, štatisticky záujemca nemohol až tak
presne splniť požiadavky imaginárneho modelového stroja, zároveň bol identifikovaný veľký cenový rozdiel oproti
ostatným ponukám, čo ukazuje, že cenová ponuka nebola spracovaná na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Obstarávateľ
identifikoval nezrovnalosti v katalógových listoch ponúkaného zariadenia, pričom prišiel na fakt, že cena zariadenia je
ponúkaná bez nakladačov, čo tvorí podstatnú časť ceny zariadenia.
Zároveň boli identifikované nesprávne parametre:
-

Chýbajúce nakladače a podávače
Zlý počet reťazových zásobníkov nástrojov, pravdepodobne ponúkaný iba základný set 12 ks namiesto
požadovaných 44
Zlé výkonnostné označenie 5-osého elektrovretena v S6

Obstarávateľ požiadal uchádzača WOOD-B s.r.o. dňa 26.04.2022 o vysvetlenie a zároveň o doplnenie ponuky a
predloženie technickej dokumentácie zariadenia – technických listov, z ktorých bude jasné splnenie požadovanej
špecifikácie, nakoľko z predloženej ponuky a typového označenia strojov, nebolo možné vyhodnotiť a posúdiť, že
ponúkané zariadenie spĺňa požiadavky objednávateľa. V rámci podkladov, ktoré sme vlastnili my, deklarované technické
parametre nespĺňali deklarované parametre uvedené dodávateľom technológie.
Uchádzač v stanovenej lehote nepredložil vysvetlenie a bol z procesu verejného obstarávania vylúčený.
Následne sa vyhodnocoval uchádzač druhý v poradí.
Uchádzač druhý v poradí na základe našich vedomostí a pri porovnaní katalógových listov splnil technické špecifikácie.
Rovnako ako aj uchádzač tretí a štvrtý v poradí.

2.časť: Plnoautomatická lakovacia linka
Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ:
obchodné meno
P d)
e)
adresa
sídla, resp. miesta
Č
podnikania
f)
IČO (ak je to relevantné)
a)
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
1. b)

Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Splnenie
podmien
ok účasti

Cena spolu
bez DPH
(EUR)

Áno

387 500,00

DPH 20%
(EUR)

Celková
cena spolu
s DPH
(EUR)

Dátum a
čas
predloženia
ponuky

Pora
die

22.04.2022
77 500,00

465 000,00

1.
07:28 hod.

c) IČO:36 415 600
a) MODISO, veřejná obchodná
společnost
2. b)
Dvorská 23, 785 01 Šternberk, ČR

22.04.2022
Áno

398 000,00

2.
10:15 hod.

c) IČO: 00 576 425
a)
3.
b)

WOOD-B s.r.o.
Považská 30, 940 02 Nové Zámky

22.04.2022
Nie

368 000,00

73 600,00

441 600,00
12:42 hod.

Vylú
čený
uchá

c) IČO: 47 916 206
a)
4. b)
c)

dzač

TEKMA, spol. s r.o.
Jiránkova 31, 618 00 Brno, ČR

22.04.2022
Áno

399 500,00

3.
13:57 hod.

IČO: 60 718 714

Spôsob vyhodnotenia cenových ponúk:
Obstarávateľ veľmi pozorne vyhodnocoval cenové ponuky, keďže parametre určená záujemcom vstupujú do zmluvného
vzťahu a budú predmetom kontroly zo strany SO/RO. Z uvedeného dôvodu prebehla kontrola veľmi pozorne
s vyžiadaním si katalógových listov ponúkaných zariadení.
U uchádzača WOOD-B s.r.o. obstarávateľ identifikoval možný problém za pomoci až príliš presného splnenia
technických špecifikácií, ktoré boli vyberané na základe presných požiadaviek, štatisticky záujemca nemohol až tak
presne splniť požiadavky imaginárneho modelového stroja, čo mohlo ukazovať na problém, že cenová ponuka nebola
spracovaná dostatočne pozorne a na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Obstarávateľ identifikoval nezrovnalosti
v katalógových listoch ponúkaného zariadenia, pričom prišiel na fakt, že ponúkané zariadenie je oproti požadovaným
parametrom výrazne menšie (nie je kategórie, ktorá zodpovedá nášmu objemu a rozmeru výroby) a pri procese
lakovania by sme mohli spracovať iba výrobky o tretinu menšie, oproti našej potrebe.
Zároveň boli identifikované nesprávne parametre:
-

Čistiaci systém je o tretinu menší – iba 200 l namiesto požadovaných 300 l
Výškastriekacieho modulu na okná je iba 2250 mm oproti požadovaným 3500 mm

Obstarávateľ požiadal uchádzača WOOD-B s.r.o. dňa 26.04.2022 o vysvetlenie a zároveň o doplnenie ponuky a
predloženie technickej dokumentácie zariadenia – technických listov, z ktorých bude jasné splnenie požadovanej
špecifikácie, nakoľko z predloženej ponuky a typového označenia strojov, nebolo možné vyhodnotiť a posúdiť, že
ponúkané zariadenie spĺňa požiadavky objednávateľa. V rámci podkladov, ktoré sme vlastnili my, deklarované technické
parametre nespĺňali deklarované parametre uvedené dodávateľom technológie.
Uchádzač v stanovenej lehote nepredložil vysvetlenie a bol z procesu verejného obstarávania vylúčený.
Následne sa vyhodnocoval uchádzač druhý v poradí.
Uchádzač druhý v poradí na základe našich vedomostí a pri porovnaní katalógových listov splnil technické špecifikácie.
Rovnako ako aj uchádzač tretí a štvrtý v poradí.
Vysvetlenie ku vyhodnoteniu špeciálnych parametrov:
Z dôvodu využitia operačného systému Windows v našej firme sme pri striekacom robote identifikovali priamy
softvér, na ktorom je postavená akákoľvek softvérová komunikácia v našej firme. Uvedený operačný systém je
preto zadaný striktne.
Položky v rámci časti 1 aj 2 predmetu zákazky sú synchronizované a navzájom prepojené jediné zariadenie
(stroj prepojený s nakladačom a pod.), zložky oboch liniek poukazujú na ich jednotlivé funkčné moduly, nie na
samostatne fungujúce zariadenia.
Komunikácia nakupovaných zariadení na diaľku je opísaná cez softvérové rozhranie – Windows, Office (alebo
ekvivalentný), zmluvný článok „ ... Zariadenie musí mať možnosť plne fungovať s firemným informačným
systémom a musí mať možnosť byť ovládané diaľkovo ...“ presne poukazuje na potrebu funkcionality zariadenia
v kontexte zapojenia zariadenia do komunikujúcej výroby v našej spoločnosti, nepoukazuje na konkrétne
softvérové riešenie, ktoré si dodávateľ môže doplniť.
8. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa:
1.
2.

Časť:Plnoautomatické okenné centrum: TEKMA, spol. s r.o., Jiránkova 31, 618 00 Brno, ČR
Časť: Plnoautomatická lakovacia linka: ITALCOMMA Slovakia, s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina, SR

9. Zdôvodnenie výberu:
Najnižšia cena bez DPH
Najnižšia cena s DPH

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
10. Konečná zmluvná cena:
(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť
uchádzač/subjekt upozorní).
1. časť: Plnoautomatické okenné centrum:504 000,00 € bez DPH /
2. časť: Plnoautomatické lakovania linka: 387500,00€ bez DPH / 465 000,00€ s DPH
11. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
Objednávka
Zmluva
Rámcová dohoda
Iné: ...............................................
12. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky)
Dopravu predmetu prieskumu na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ.
13. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia
Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo
1
poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Doklady ku
obom zisteniam sú prílohou tohto záznamu z prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ overil spojenie s p. Leonardom RaffaelomMallonim.
Spoločnosť ITALCOMMA Slovakia s.r.o. nemá žiadne (a ani nikdy nemala) majetkové, personálne ani iné spojenie s p.
Leonardom RaffaelomMallonim.
Spoločnosť bola založená dňa 16.1.2004 a spoločníci pri vzniku boli p. Ing. Jozef Kapec, p. ClaudioPetrucci a
spoločnosť EXIKOM Consultings.r.o. Od roku 2015 vlastní a koná v mene spoločnosti výhradne iba konateľ p. Ing. Jozef
Kapec.
Spoločnosť ITALCOMMA spols.r.o. nefunguje už od r. 2008, kedy vstúpila do likvidácie, ktorá bola ukončená vr. 2010. V
tejto spoločnosti bol väčšinovým majiteľom p. ClaudioPetrucci a menšinový podiel vlastnil p. Leonarda RaffaelleMalloni.
V roku 2008 došlo k nezhodám medzi spoločníkmi ap. Malloni opustil spoločnosť ITALCOMMA spol. s r.o. a začal vyvíjať
konkurenčnú činnosť v spolupráci s firmou TEKMA spol. s.r.o..
Následne sa väčšinový vlastník p. Petrucci rozhodol ukončiť činnosť firmy ITALCOMMA spol. s r.o. likvidáciou.
Spoločnosti ITALCOMMA Slovakia s.r.o. a TEKMA spol. s.r.o. sú si navzájom priamymi konkurentmi, keďže firma
ITALCOMMA Slovakia s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu spoločnosť SCM GROUP SpA a spoločnosť TEKMA spol.
s r.o. zastupuje najväčšiu taliansku konkurenčnú spoločnosť, a to firmu BIESSE GROUP SpA.

14. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., Tatranská Štrba 1169, 059 41 Tatranská Štrba, 26.05.2022
Meno a priezvisko

1

Podpis

Dátum

Osoba poverená
vykonaním prieskumu
trhu*

Ing. Lucia Balogová

26.05.2022

Osoba zodpovedná za
vykonanie prieskumu
trhu*

Ing. Lucia Balogová

26.05.2022

Nehodiace prečiarknite

*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym
dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.
Prílohy:
Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž
Doklad o zverejnení výzvy na stránke Prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle
Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia
Ďalšia predložená dokumentácia

Dátum a miesto: Tatranská Štrba , 26.05.2022

.......................................................
zodpovedná osoba za prieskum

