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Záznam z prieskum trhu 

1. Názov prijímateľa:   VÚEZ, a.s. 

2. Názov zákazky:  Moduly programovateľného logického automatu 

3. Predmet zákazky: Zostava vstupno-výstupných a komunikačných modulov programovateľného 

logického automatu určená pre zber analógových a digitálnych signálov a 

generovanie riadiacich signálov pre riadenie technológie. Operátorský panel bude 

v projekte použitý ako HMI rozhranie (rozhranie človek-stroj).Požadovaná zostava 

musí byť kompatibilná s existujúcim procesorom SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 

PN/DP a musí obsahovať uvedené položky. SIMATIC je názov produktov firmy 

Siemens. Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalentné tovary s požadovanými 

technickými parametrami. 

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

5. Kód CPV:  48984000-9 Nástroje pre grafické používateľské rozhranie (GUI) 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   6 935,70 EUR 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:  

 „Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)", 

Kód ITMS2014+: 313012P386 

 

8. Operačný program: Výskum a inovácie  

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu:      na základe vyžiadania cenovej ponuky od dodávateľov 

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk: Najnižšia ponuka v rámci ponúk predložených 

v prieskume za účelom zistenia PHZ 

11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný:  

a) zoznam oslovených dodávateľov1: 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať predmet 

zákazky (áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

AA7, s.r.o 
Berlínska 1679/5 
010 08 Žilina 

06.03.2019 
emailom áno áno 

ENERGYR PLUS sr.o., 
Komorova 18,                         
038 61 Vrútky 

06.03.2019 
emailom áno áno 

SYMAT s r.o,  
Družstevná 5,                               

031 01 Liptovský Mikuláš 
06.03.2019 

emailom áno áno 

 

 

                                                      
1 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR). 
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b) zoznam predložených ponúk2: 

Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Dátum 

predloženia/ 

vyhodnotenia 

Cena za 

zákazku- cena 

bez DPH 

Cena za zákazku- 

cena s DPH 
Poznámka 

AA7, s.r.o 
Berlínska 1679/5 

010 08 Žilina 

11.03.2019 / 

13.03.2019  
6 551,70 EUR  7 862,04 EUR č.CP 190311/VUEZ 

ENERGYR PLUS sr.o., 

Komorova 18,                         

038 61 Vrútky 

12.03.2019 / 

13.03.2019 
7 001,70 EUR 8 402,04 EUR CP č.05/03/2019 

SYMAT s r.o,  

Družstevná 5,                               

031 01 Liptovský 

Mikuláš 

12.03.2019 / 

13.03.2019 
7 253,70 EUR 8 704,44 EUR CP č.12032019/VUEZ 

Verejný obstarávateľ preveril podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f), a konštatuje, že 

uchádzači, ktorí predložili ponuky ich spĺňajú.  

 

12.  Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  neboli vylúčení žiadny z uchádzačov 

13. Identifikácia úspešného uchádzača:    AA7, s.r.o. 

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:     7 862,04 EUR 

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     6 551,70 EUR 

16. Spôsob vzniku záväzku3:     Kúpna zmluva  

17. Podmienky realizácie zmluvy4:    6 týždňov od uzavretia zmluvy 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Levice, dňa 13.03.2019 

 

 

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:  Ing. Janka Komáromyová 

Osoba poverená VO v projekte 

 

20. Prílohy5: ponuky uchádzačov  

 

                                                      
2 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  

3 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 

4 Uviesť minimálne v rozsahu: lehota plnenia a miesto realizácie. 

5 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


