LUMASEK s. r. o. , Pri rybníku 1862/15 , 091 01 Stropkov
ZÁZNAM
z vyhodnotenia cenových ponúk
k predmetu zákazky s názvom :

„ CNC sústruh s podávačom “
1.

Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
IČ DPH :
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Tel. :
Kontakt :

LUMASEK s. r. o.
Pri rybníku 1862/15 , 091 01 Stropkov
43 899 323
2022505617
SK2022505617
Ing. Marián Sekeľ , konateľ
Ing. Ladislav Glitta
+ 421 905 786 264
E-mail: glittaladislav@gmail.com

„ CNC sústruh s podávačom “

2.

Názov predmetu zákazky:

3.

Komplexnosť predmetu zákazky : Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

4.

Opis a rozsah predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je dodanie predmetu zákazky : „ CNC sústruh s podávačom “ v rámci
projektu s názvom „Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti Lumasek“, v rámci
schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom ITMS2014+: 313012X516, kód
Výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 , vyhlásenej v rámci Operačného programu Výskum
a inovácie .

5.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR bez DPH .

6.

Otváranie ponúk:
Prieskum trhu bolo vykonaný v termíne od 18.12.2020 , do 12.01.2021 a to :
- zverejnením Výzvy na predloženie cenovej ponuky na stránke : www.lumasek.sk ,
dňa: 18.12.2020 ,
- zverejnením Výzvy na predloženie cenovej ponuky na stránke : www.partnerskadohoda.gov.sk,
dňa : 18.12.2020 ,
- e-mailovým oslovením troch dodávateľov , dňa : 18.12.2020 .
Zoznam záujemcov, ktorým bola poskytnutá výzva na predloženie ponuky:
1. LVD S3 , a. s. , Priemyselná 1946/1 , 982 01 Tornaľa
2. Schachermayer , spol. s r. o. Pestovateľská 12 , 821 04 Bratislava
3. TOS VARNSDORF a. s. , Říční 1774, 407 47 Varnsdorf
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk :
1. Schachermayer , spol. s r. o. Pestovateľská 12 , 821 04 Bratislava ,
cenová ponuka predložená poštou , dňa: 11.01.2021
2. TOS VARNSDORF SK s. r. o. , Brokoffova 2226/24 , 058 01 Poprad ,
cenová ponuka predložená poštou , dňa : 11.01.2021 .
3. Tribiano s. r. o. , Urxova 6754/6 , 080 01 Prešov ,
cenová ponuka predložená osobne , dňa: 12.01.2021.
Strana 1 z 2

LUMASEK s. r. o. , Pri rybníku 1862/15 , 091 01 Stropkov
7.

Vyhodnotenie ponúk:
Uchádzači predložili nasledovné cenové ponuky:

P.
č.

Identifikácia uchádzača

Titulný
list
ponuky

ČV

Oprávnenie
podnikať

Zoznam
dodávok

Kúpna
zmluva

Cena celkom
v EUR bez
DPH

1.

Schachermayer, spol. s r. o.
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

173.500,00

2.

TOS VARNSDORF SK s. r. o.
Brokoffova 2226/24
058 01 Poprad

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

175.300,00

3.

Tribiano s. r. o.
Urxova 6754/6
080 01 Prešov

Áno

Áno

Áno

Nie

Áno

189.000,00

Uchádzači predložili doklady , ktoré ich oprávňujú dodávať tovar / predmet zákazky ( preverená
ORSR.SK ) .
Uchádzač Tribiano s. r. o. nepredložil Zoznam dodávok tovarov – keďže nebol na 1. mieste , ponuka
sa nevylučovala. Uchádzač TOS VARNSDORF SK , s. r. o. , nie je platca DPH .
8.

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:
Úspešným uchádzačom je spoločnosť:

Schachermayer , spol. s r. o.
Pestovateľská 12 , 821 04 Bratislava
ktorá predložila cenovú ponuku vo výške:

173.500,00 EUR bez DPH

Ponuka úspešného uchádzača bola vyhodnotená ako cenovo a následne aj ekonomicky
najvýhodnejšia, a to na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena celkom v EUR
bez DPH .
9.

Ďalšie informácie:
Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk .
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu podľa
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s
jeho predloženou ponukou a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk.

V Stropkove , dňa : 05.02.2021
Vyhodnotil : Ing. Ladislav Glitta

Ing. Marián Sekeľ
Konateľ spoločnosti
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