TUBAPACK, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 36 629 723

__________________________________________________________________________________

Zápisnica/Záznam
z vyhodnotenia ponúk
/Vyhotovená primerane so zadávaním zákaziek podľa MP CKO č. 12 nespadajúcej pod zákon
o verejnom obstarávaní. Zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru – zákazka nad 100 000 EUR./
Prijímateľ:

Postup zadávania zákazky:
Predmet zákazky:
Názov zákazky:

TUBAPACK, a.s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
zákazka nad 100 000 EUR podľa MP CKO č. 12
dodanie tovarov
„Baliace zariadenie“

a) Zoznam všetkých potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuky
b) Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk /v zmysle MP CKO č. 12, Časť
7, bod 12/
c) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
d) Vyhodnotenie náležitosti predložených ponúk a požiadaviek na predmet zákazky
e) Zoznam vylúčených potenciálnych dodávateľov a dôvod ich vylúčenia
f) Spôsob vzniku záväzku

ad a)

Predloženie ponuky:
➢ Prijímateľ oslovil e-mailom dňa 17.04.2020 troch vybraných potenciálnych
dodávateľov zaslaním Výzvy na predkladanie ponúk (e-mailom) s tým, že si vopred
overil oprávnenosť oslovených subjektov dodávať požadovaný predmet zákazky. Boli
oslovené spoločnosti – MPRD Ltd T/A Cerulean, Rockingham Drive, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6LY, GB; TECHNOPACK S.r.l., Via Cassanese Nord 35, 20060
ALBIGNANO D'ADDA (MI), Italy; Design MP, s.r.o., Medze 495/17, 031 05 Liptovský
Mikuláš.
➢ Ponuky predložili traja uchádzači.
1.
2.

Design MP, s.r.o., Medze 495/17, 031 05 Liptovský Mikuláš /14.05.2020/mail
TECHNOPACK S.r.l., Via Cassanese Nord 35, 20060 ALBIGNANO D'ADDA (MI),
Italy /14.05.2020/mail
3. MPRD Ltd T/A Cerulean, Rockingham Drive, Linford Wood, Milton Keynes, MK14
6LY, GB /14.05.2020/mail

ad b)

Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk /v zmysle MP CKO č. 12,
Časť 7, bod 12/:
Podľa bodu 12, Časť 7 MP CKO č. 12, cit.: „Ak bola predložená viac ako jedna ponuka,
prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok
účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie
ponúk, a to iba v prípade dodávateľa , ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené
pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky
a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, ktorí predložili ponuku.
Prijímateľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zadať objednávku v súlade s výzvou na predkladanie
ponúk a s ponukou úspešného dodávateľa.“
Prijímateľ rozhodol postupovať v zmysle cit. ustanovenia metodického pokynu CKO č. 12.
Podľa Výzvy na predkladanie ponúk (bod 12. výzvy) je kritériom na vyhodnotenie ponúk
najnižšia cena bez DPH. Potenciálni dodávatelia predložili nasledovné cenové ponuky:

Umiestnenie
Uchádzač
Ponuka /EUR bez DPH/
_______________________________________________________________________________
1. Design MP, s.r.o.
544.882,87
2. TECHNOPACK S.r.l.
871.300,00
3. MPRD Ltd T/A Cerulean
1.136.760,00
_______________________________________________________________________________
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena bez DPH – sa na prvom mieste
v poradí umiestnil potenciálny dodávateľ Design MP, s.r.o.
ad c)

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
V kontexte s bodom 12 MP CKO komisia vyhodnocovala splnenie podmienok účasti len u
potenciálneho dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Osobné postavenie
Podľa bodu 6.1 Výzvy na predkladanie ponúk /osobné postavenie/ splnenie podmienky účasti
preukáže potenciálny dodávateľ predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky (fotokópia výpisu z obchodného registra alebo zo
živnostenského registra preukazujúca oprávnenie dodávať tovar, resp. fotokópia z internetu).
Potenciálny dodávateľ predložil Výpis z OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.:
19507/L.
Komisia konštatovala, že potenciálny dodávateľ splnil podmienku účasti, je oprávnený
dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Technická a odborná spôsobilosť
Podľa bodu 6.2 Výzvy na predkladanie ponúk /technická a odborná spôsobilosť/ preukáže
potencionálny dodávateľ splnenie podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti
predložením Zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tejto zákazky
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. V tomto zozname je uchádzačovi doporučené
uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo odberateľa (objednávateľa), názov predmetu plnenia

zmluvy (zákazky), stručný opis predmetu plnenia, zmluvnú cenu bez DPH, zmluvnú lehotu
dodania a meno, tel. číslo, prípadne e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné
overiť uvedené informácie. Zo zoznamu dodávok tovaru, preukazujúcich splnenie podmienok
účasti musí vyplynúť, že celková hodnota realizovaných dodávok rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky v požadovanom období bola v minimálnej
hodnote 680.000,00 EUR bez DPH.
Potenciálny dodávateľ predložil zoznam dodávok tovaru podľa rokov, t.j. za rok 2017, za rok
2018 a za rok 2019.
Komisia posudzovala predložené zoznamy a konštatovala, že:
- obsahom zoznamu dodávok môžu byť len dodávky realizované „za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia predmetnej zákazky“, tzn. že relevantným obdobím je obdobie od
17.04.2017 do 17.04.2020, a v súvislosti s uvedeným konštatovala, že z celkového
zoznamu dodávok realizovaných v roku 2017 nie sú finančne vyčlenené dodávky
realizované ešte pred relevantným obdobím,
- v zozname dodávok majú byť ceny uvedené v EUR bez DPH, pričom v zozname
dodávaných tovarov sú uvedené ceny zákaziek, avšak bez deklarovania, či uvedené ceny
sú ceny bez DPH alebo ceny s DPH.
Stanovisko komisie k zisteným skutočnostiam:
- Vzhľadom k tomu, že podmienkou účasti technickej a odbornej spôsobilosti je
preukázanie celkovej hodnoty realizovaných dodávok rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky v relevantnom období v minimálnej hodnote
680.000,00 EUR bez DPH (bez požiadavky konkretizácie do jednotlivých rokov), potom aj
event. nezahrnutie objemu deklarovaných dodávok v roku 2017 do celkovej hodnoty
neovplyvní preukázanie požadovanej minimálnej hodnoty v relevantnom období, t.j.
680.000,00 EUR bez DPH.
- Aj keď v zozname dodávaných tovarov nie sú ceny zákaziek priamo deklarované, či
uvedené ceny sú ceny bez DPH alebo ceny s DPH, vychádzajúc z uvedených hodnôt
realizovaných zákaziek za rok 2018 a 2019 (abstrahujúc rok 2017) a to aj v prípade, ak by
boli ceny uvedené vrátane DPH, a aj po ich ponížení o DPH, potenciálny dodávateľ spĺňa
podmienku účasti celkovej hodnoty realizovaných dodávok rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky v relevantnom období v hodnote prevyšujúcej
minimálne požadovanú hodnotu 680.000,00 EUR bez DPH.
Komisia konštatovala, že potenciálny dodávateľ splnil zadefinovanú podmienku účasti
technickej a odbornej spôsobilosti bez požiadavky na osobitné vysvetlenie predloženej
dokumentácie voči potenciálnemu dodávateľovi.
ad d)

Vyhodnotenie náležitosti predložených ponúk a požiadaviek na predmet zákazky
V kontexte s bodom 12 MP CKO komisia vyhodnocovala aj náležitosti predloženej ponuky
a splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u potenciálneho dodávateľa, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí.
Potenciálny dodávateľ predložil všetky náležitosti ponuky požadované v zmysle bodu 7. Výzvy
na predkladanie ponúk. Komisia
posúdila správnosť náležitostí a vyhodnotila, že
zodpovedajú všetkým stanoveným požiadavkám.
Následne bolo preskúmané splnenie požiadaviek na predmet zákazky (požiadavky na
technickú špecifikáciu a parametrické hodnoty). Komisia konštatovala, že ponuka

potenciálneho dodávateľa spĺňa požiadavky na predmet zákazky a navrhované parametre
technickej špecifikácie zodpovedajú požadovaným hodnotám zadaným prijímateľom.
ad e)

Zoznam vylúčených potenciálnych dodávateľov a dôvod ich vylúčenia
Nebol vylúčený žiadny potenciálny dodávateľ.

ad f)

Spôsob vzniku záväzku:
Zmluva o dielo
Miesto dodania/plnenia: prevádzka spoločnosti, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom.
Platnosť a účinnosť zmluvy: zmluva sa stáva platnou okamihom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnou odoslaním objednávky zo strany Objednávateľa, pričom Objednávateľ
odošle objednávku najneskôr do 6 týždňov po podpise zmluvy
Dĺžka trvania zákazky: do 5 mesiacov odo dňa prijatia objednávky na strane Zhotoviteľa.

Prijímateľ listami dňa 22.05.2020 odoslal potenciálnym dodávateľom Oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk a úspešného potenciálneho dodávateľa následne vyzve na súčinnosť pri
uzatváraní Zmluvy o dielo.
V Banskej Bystrici, zapísané dňa 22.05.2020
Členovia komisie:
Predseda komisie /s právom vyhodnocovať ponuky/

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

člen komisie /s právom vyhodnocovať ponuky/

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

člen komisie /s právom vyhodnocovať ponuky/

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

člen komisie /bez práva vyhodnocovať ponuky/

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

