
 

Záznam z prieskum trhu  

 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. 

2. Predmet zákazky: Portálové obrábacie CNC centrum s automatickou výmenou nástrojov 

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce): dodanie tovaru 

4. Kód CPV:     42600000-2,  

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                    1 212 708,33  Eur bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+: Zavádzanie prvkov Smart Industry v strojárskej výrobe, 

313012Y899 

7. Operačný program:    Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov,  zverejnenia  

výzvy na webe Prijímateľa j dňa 15.06.2021 na webe 

Prijímateľa https://www.strojchem.com/portalove-obrabacie-

cnc-centrum/ a dňa 16.06.2021 na webe CKO 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/12963 .pdf) a 

následného predloženia ponúk 

 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:  

Celková cena predmetu zákazky v Eur bez DPH váha: 200 bodov 

- najvyšší počet bodov 200 sa pridelí ponuke s najnižšou cenou za celý predmet zákazky v Eur bez DPH. Pri 

ostatných ponukách sa počet bodov pridelí podľa vzorca: (najnižšia celková cena) / (hodnotená celková 

cena) x 200 

Kvalitatívne technické parametre váha: 100 bodov 

- počet bodov maximálne 100 sa pridelí ponuke s najlepšími kvalitatívnymi parametrami v nasledovnom 

delení: 

Názov technického 

parametra 

Merná 

jednotka 

Požadovaná hodnota/ 

charakteristika technického 

parametra 

Maximálne bodové 

ohodnotenie za daný 

parameter 

os X  mm min. 10000 10 

os Y  mm min. 3000 10 

os Z   mm min. 1250 10 

rýchloposuv   mm/min. min. 15000 10 

stôl- zaťaženie max. kg min. 12000 10 

zásobník nástrojov   počet miest min. 90 10 

stôl- rozmer   mm min. 2500x9000 5 – hodnotenie v mm2 

nástrojová hlava 2 – osá, 

vymeniteľná 
stupne Max. indexovanie po 1 stupni 20 

Prípustný zastavaný objem  mm Max. 18000x8500x5000 15 – hodnotenie v mm3 

SPOLU   100 

                                                           
1 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. 

https://www.strojchem.com/portalove-obrabacie-cnc-centrum/
https://www.strojchem.com/portalove-obrabacie-cnc-centrum/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/12963%20.pdf


 
 

 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Názov 

osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky4 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

(áno/nie) 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

TOS KUŘIM 

– OS, a.s. 
15.06.2021 emailom áno 

or.justice.cz nie UVO 

register 

osôb so 

zákazom 

nie 

TOS 

VARNSDORF 

a. s. 
15.06.2021 emailom áno 

or.justice.cz nie UVO 

register 

osôb so 

zákazom 

nie 

MRM 

Machinery 

s.r.o. 
15.06.2021 emailom áno 

or.justice.cz nie UVO 

register 

osôb so 

zákazom 

nie 

b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie 

kritéria6 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok7 

Poznámka 

FERRMAX CZ s.r.o. 

Kralická 2104/1. 

Mariánské Hory 

709 00 Ostrava, ČR 

01.07.2021 

07:58 hod.  

Viď. nižšie 

tabuľka 

 

Oprávnený dodávať 

predmet zákazky 
 

TYN TECH s.r.o. 

Hranická 1416 

751 31 Lipník nad Bečvou, 

ČR 

01.07.2021 

09.05 hod.  

Viď. nižšie 

tabuľka 

Oprávnený dodávať 

predmet zákazky 
 

STROJÍRNA TYC s.r.o. 

Dlouhá třída 17,  

338 05 Mýto, ČR 

01.07.2021 

09:34 hod. 

Viď. nižšie 

tabuľka 
Oprávnený dodávať 

predmet zákazky 
 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie: 

Merná 

jednotka 

Požadovaná 

hodnota/ 

Max. 

bodové Názov uchádzača 

                                                           
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. 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 

požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  



 
 

Názov 

technického 

parametra 

charakter. 

technick. 

parametra 

ohodnot. 

za daný 

paramet. 

STORJÍRNA 

TYC s.r.o. 

počet 

bodov 

FERRMAX 

CZ s.r.o. 

počet 

bodov 

TYNTECH 

s.r.o. 

počet 

bodov 

os X  mm min. 10000 10 

11 000,00 10,00 10 200,00 9,27 10 300,00 9,36 

os Y  mm min. 3000 10 4 000,00 9,76 4 000,00 9,76 4 100,00 10,00 

os Z   mm min. 1250 10 1 400,00 10,00 1 250,00 8,93 1 250,00 8,93 

rýchloposuv mm/min. min. 15000 10 
25 000,00 10,00 

25000 

a 15000* 10,00 

25000 

a 20000* 10,00 

stôl- 

zaťaženie 

max. 

kg min. 12000 10 

105 000,00 10,00 45 000,00 4,29 70 000,00 6,67 

zásobník 

nástrojov   

počet 

miest 
min. 90 10 

100,00 10,00 90,00 9,00 90,00 9,00 

stôl- rozmer   mm 
min. 

2500x9000 
5 

 

3000 x10000= 

30 000 000,00 
5,00 3000 x 9000=  

27 000 000,00 
4,50 2800 x 9000 = 

25 200 000,00 
4,20 

nástrojová 

hlava 2 – 

osá, 

vymeniteľná 

stupne 

Max. 

indexovanie 

po 1 stupni 

20 1,00 20,00 1,00 20,00 1,00 20,00 

Prípustný 

zastavaný 

objem  

mm 

Max. 

18000x8500

x5000 

15 

15800x7835

x4850= 

600 396 050 

000,00 

15,00 

17263x8387x

4920 = 

712 341 122 

520,00 

12,64 

17550x7980

x 4960 =  

694 643 040 

000,00 

12,96 

SPOLU za tech. parametre  100   99,76   88,39   91,12 

CENA   200 1 092 500,00 200,00 1 165 550,00 187,47 1 138 250,00 191,96 

KONEČNÉ  HODNOTENIE 300   299,76   275,86   283,08 

 *pri vyhodnocovaní sa bral do úvahy parameter s vyššou hodnotu 

Vyhodnocovacie tabuľky členov komisie zo dňa 01.07.2021, 07.07.2021 a 21.07.2021 sú prílohou tohto 

záznamu z prieskumu trhu. 

 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: neuplatňuje sa 

 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:  STROJÍRNA TYC s.r.o., Dlouhá třída 17, 338 05 Mýto, ČR 

 

12. Cena úspešného uchádzača8 :   1 092 500,00 Eur bez DPH – platí prenos daňovej 

povinnosti 

13. Spôsob vzniku záväzku9:    Kúpna zmluva 

 

14. Podmienky realizácie zmluvy10:  Miestom plnenia zmluvy je Svit, Štúrova 101, SR 

  Lehota dodania: do 15 mesiacov od doručenia jednostrannej 

písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu 

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



 
 

 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:  

Ing. Tomáš Bittner  ...................................... 

Ing. Miroslav Kurňava ...................................... 

Ing. Peter Hric ...................................... 

Ing. Alojz Gandi   ...................................... 

Ing. Monika Ivanová ...................................... 

 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Vo Svite, dňa 21.07.2021 

17. Prílohy11: Vyhodnocovacie tabuľky členov komisie 

 

 

                                                           
11 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. 


