Osoba podľa § 7:
PRINTON s.r.o., Školská 668, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 31665250
Názov predmetu zákazky :
Stroje a zariadenia na výrobu polygrafických výrobkov

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK časť „Kritériá“ po
elektronickej aukcii
zo dňa 06.05.2014
predložených uchádzačmi v rámci nadlimitnej zákazky oznámenie bolo uverejnené vo
vestníku verejného obstarávania dňa 01.03.2014.
Lehota na predkladanie ponúk: 14.04.2014 do 09:00h
Predpokladaná hodnota: 356 900,00 € bez DPH
a) Zoznam členov komisie:
Dušan Marhulík
- predseda komisie
Ivan Marhulík
- člen komisie
Michal Zubko
- člen komisie
b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
P.č.
1.
2.
3.
c)

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
MINOR Plus s.r.o., Lipový rad 1362, 946 32 Marcelová
KROLL – obalový servis, s.r.o., M.R. Štefánika 48, 036 01
Martin
HOBES SLOVAKIA s.r.o., Družstvená 2487, 075 01
Trebišov

Dátum a čas predloženia
ponuky:
11.04.2014 o 11:30 h,
poštou
12.04.2014 o 12:15 h,
osobne
12.04.2014 o 09:25 h,
osobne

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 vylúčená ponuka HOBES SLOVAKIA s.r.o.
Počas vyhodnocovania ponúk bolo komisiou na hodnotenie ponúk zistené, že
predložená cenová ponuka nespĺňa požadované technické parametre obstarávaných
zariadení. Konkrétne ide o tieto parametre:
Okienkovačka, lepička okienok -

maximálne vonkajšie rozmery zariadenia

UV PLOTER – maximálna hrúbka potláčaných materiálov
Raziace zariadenie – možnosť kompatibility s ďalšími polygrafickými technológiami
Výsekový automat – modulárny stroj, možnosť rozšíriť o tlačové jednotky alebo ďalšie
prídavné zariadenia
Z vyššie uvedených dôvodov ponuka podľa § 42 ods. 1 zákona bola z predmetnej
verejnej súťaže vylúčená.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi:
Žiadna z ponúk nebola predložená ako mimoriadne nízka ponuka.
e)

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Žiadna z ponúk nebola vylúčená.
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f)

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s kritériom na
vyhodnotenie ponúk – najnižšia suma

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Vstupná cena
do aukcie v €
bez DPH:

Výsledná cena
z aukcie v €
bez DPH

Poradie:

415 000,00

356 800,00

2.

356 900,00

356 700,00

1.

MINOR Plus s.r.o., Lipový rad 1362, 946 32
Marcelová
KROLL – obalový servis, s.r.o., M.R. Štefánika
48, 036 01 Martin
Podiel subdodávky u víťaza – 0%

g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je v samostatnej zápisnici, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal
zápisnicu s výhradou.
Členovia komisie podpísali v procese verejného obstarávania všetky zápisnice bez
výhrady.
Členovia komisie prehlasujú, že počas vyhodnocovania ponúk neposkytovali informácie o
obsahu ponúk v nadväznosti na § 20 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dolu podpísaní členovia komisie na

vyhodnotenie súťažných ponúk prehlasujú, že s

obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia a v slobodnej vôli ju podpisujú.

Komisia:
Dušan Marhulík

- predseda komisie

.......................................

Ivan Marhulík

- člen komisie

.......................................

Michal Zubko

- člen komisie

.......................................

V Poprade, dňa 06.05.2014

