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./

Verejný obstarávateľ:

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
„Inšpekčný kamerový systém“

a) Zoznam všetkých potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuky
b) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
c) Vyhodnotenie náležitosti predložených ponúk a požiadaviek na predmet zákazky
d) Vyhodnotenie odpovedí potenciálnych dodávateľov na žiadosti o vysvetlenie/doplnenie
e) Zoznam vylúčených potenciálnych dodávateľov a dôvod ich vylúčenia
f) Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk
g) Spôsob vzniku záväzku
ad a)

Predloženie ponuky:
➢ Prijímateľ oslovil e-mailom dňa 17.03.2020 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 – Applied Vision Corporation USA, Mühlbauer GmbH & Co. KG
Nemecko a DeCoSystem Srl Taliansko. Za týmto účelom sú v prílohe Zápisnice
z vyhodnotenia ponúk doložené výpisy z podnikateľských registrov a printscreeny
webových stránok oslovených potenciálnych dodávateľov.
➢ Prijímateľ e-mailom dňa 20.03.2020 zaslal osloveným potenciálnym dodávateľom
doplnenie – úpravu parametra (ekvivalencia snímača povrchu) vo Výzve na
predkladanie ponúk.

➢ Ponuky predložili dvaja uchádzači.
1.
2.

ad b)

DeCoSystem S.R.L., Via Petrarca 35, 50041 Calenzano (FI) Italy /17.04.2020/mail
Mühlbauer GmbH & Co. KG, Josef- Mühlbauer-Platz, 93426 Roding, Deutschland
/19.04.2020/mail

Vyhodnotenie splnenie podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti sa vyhodnocovalo v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk
a z dokladov, ktoré predložili potenciálni dodávatelia v ponuke.
➢ Osobné postavenie:
V zmysle Výzvy na predkladanie ponúk bol povinný potenciálny dodávateľ predložiť doklad
o oprávnení dodávať tovar.
DeCoSystem S.R.L:
Doklad o oprávnení dodávať tovar:
predložil riadny výpis obchodnej spoločnosti DeCoSystem S.R.L. – Obchodný register –
Úradný archív Obchodnej a priemyselnej komory Florencia. Doklad je predložený
v talianskom jazyku aj s prekladom do slovenského jazyka.
Splnil podmienky účasti, je oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.

Mühlbauer GmbH & Co. KG:
Doklad o oprávnení dodávať tovar:
Mühlbauer GmbH & Co. KG ako komanditná spoločnosť predložil aktuálny úradný
výtlačok z registračného listu, registrový súd – Prvostupňový súd v Regensburgu – HRA
9073
a vzhľadom, že sa jedná o komanditnú spoločnosť predložil aj doklad komplementára
Mühlbauer Verwaltungs GmbH (komplementár ručí celým svojim majetkom) - aktuálny
úradný výtlačok z registračného listu, registrový súd – Prvostupňový súd v Regensburgu –
HRB 14420. Doklady sú predložené v nemeckom jazyku aj s prekladom do slovenského
jazyka.
Splnil podmienky účasti, je oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
➢ Technická a odborná spôsobilosť:
V zmysle Výzvy na predkladanie ponúk mal potenciálny dodávateľ predložiť Zoznam dodávok
tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tejto zákazky s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov, pričom v tomto zozname mal uviesť, okrem iných údajov, pri každej zákazke
tovaru aj zmluvnú cenu bez DPH, pričom Zoznam dodávok tovaru musí byť podpísaný
štatutárnym orgánom potenciálneho dodávateľa/uchádzača, alebo osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača. Zo zoznamu dodávok tovaru, preukazujúcich splnenie podmienok
účasti muselo vyplynúť, že celková hodnota realizovaných dodávok rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky v požadovanom období bola v minimálnej
hodnote 500.000,00 EUR bez DPH.

DeCoSystem S.R.L:
Zoznam dodávok tovaru:
predložil zoznam realizovaných dodávok v rozhodujúcom období,
v zozname dodávaných tovarov sú uvedené ceny zákaziek, avšak bez deklarovania, či
uvedené ceny sú ceny bez DPH alebo ceny s DPH. Tým nie je možné jednoznačne posúdiť
splnenie podmienky účasti, podľa ktorej je požadovaná celková hodnota realizovaných
dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v
požadovanom období v minimálnej hodnote 500.000,00 EUR bez DPH,
komisia odporúča požiadať uchádzača o vysvetlenie a deklarovanie, či ceny uvedené
v zozname dodávok sú ceny bez DPH alebo ceny s DPH.
Mühlbauer GmbH & Co. KG:
Zoznam dodávok tovaru:
-

ad c)

predložil zoznam realizovaných dodávok v rozhodujúcom období,
na predloženom zozname absentoval podpis štatutárneho orgánu alebo osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača,
komisia odporúča požiadať uchádzača o doloženie predmetného zoznamu opatreného
podpisom štatutárneho orgánu/osoby oprávnenej konať v mene uchádzača.

Vyhodnotenie náležitosti predložených ponúk a požiadaviek na predmet zákazky
DeCoSystem S.R.L:
-

-

Uchádzač predložil všetky náležitosti ponuky požadované v zmysle bodu 7. Výzvy na
predkladanie ponúk. Komisia posúdila ich správnosť a vyhodnotila, že zodpovedajú
všetkým stanoveným požiadavkám.
Následne bolo preskúmané splnenie požiadaviek na predmet zákazky (požiadavky na
technickú špecifikáciu a parametrické hodnoty):
- technický parameter – Dĺžka plášťa v mm – bol zadaný hodnotou rozpätia 80 –
220 mm. V ponuke – Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 výzvy) je uvedená len
horná hranica 230 mm. Tým nie je možné jednoznačne posúdiť splnenie
požadovanej špecifikácie. Komisia odporúča požiadať uchádzača o špecifikáciu aj
minimálnej hodnoty dĺžky plášťa,
- predmet zákazky má disponovať funkciou – Sledovacia a vyraďovacia logika –
vrátane potrebných senzorov, vyraďovacieho zariadenia, káblových setov
a inštalácie. V ponuke – Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 výzvy) je uvedené
„Áno“ s dodatkom – „automatická bezpečnostná rutina na vypnutie systému
v prípade výpadku napájania“. Vzhľadom k nejednoznačnosti dodatku vo vzťahu
k zadanému parametru komisia odporúča požiadať uchádzača o jednoznačné
potvrdenie, či v dodávke bude obsiahnutá „sledovacia a vyraďovacia logika“
vrátane potrebných senzorov, vyraďovacieho zariadenia, káblových setov
a inštalácie.

Mühlbauer GmbH & Co. KG:

ad d)

-

Uchádzač predložil všetky náležitosti ponuky požadované v zmysle bodu 7. Výzvy na
predkladanie ponúk. Okrem toho doložil v ponuke aj ďalšie informácie o spoločnosti
vrátane certifikátov, ako aj osobitne dokument Technická ponuka. Komisia posúdila
správnosť požadovaných náležitostí a zistila, že:
- v preambule ponuky je uvedené, že tento dokument je „dôverne poskytnutý
spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o.“ a cit.: „Žiadnu jeho časť nesmiete
reprodukovať alebo externe oznamovať bez písomného súhlasu spoločnosti
Mühlbauer“,
- komisia v tejto súvislosti upozorňuje, že podľa bodu 5. Výzvy na predkladanie
ponúk /financovanie zákazky/ sa bude predmet zákazky financovať z prostriedkov
Štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie (EŠIF). Na financovanie
predmetu zákazky má prijímateľ uzavretú Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku /Zmluva o NFP/. Financovanie predmetu zákazky
z prostriedkov fondov EÚ je v zmysle Zmluvy o NFP počas jej platnosti a účinnosti
nerozlučne spojené aj s kontrolou a auditom zo strany oprávnených osôb
a oprávnených orgánov. Prijímateľ a splnomocnené kontaktné miesto /kontaktná
osoba/ je pritom povinný poskytnúť príslušným kontrolným orgánom všetku
potrebnú súčinnosť a potenciálny dodávateľ, resp. dodávateľ strpieť výkon
kontroly v priebehu celého procesu verejného obstarávania a to v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ,
- aby nedošlo k nedorozumeniu medzi požiadavkou uchádzača na jednej strane
a na strane druhej konaním prijímateľa a kontaktného miesta v súvislosti
s postupmi pri vyhodnocovaní ponuky a vo vzťahu k výkonu kontroly procesu
verejného obstarávania, komisia odporúča požiadať uchádzača o predloženie
písomného súhlasu spoločnosti Mühlbauer na realizáciu všetkých úkonov
a postupov zodpovedajúcich príslušným právnym predpisom SR a EÚ vo vzťahu
k realizácii verejného obstarávania,
- v ponuke – Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 výzvy) je v položke Montáž
a zapojenie zariadenia súčtová chyba.
- komisia odporúča požiadať uchádzača o opravu a o predloženie cenovej ponuky
so správnym súčtom súm,

-

Následne bolo preskúmané splnenie požiadaviek na predmet zákazky (požiadavky na
technickú špecifikáciu a parametrické hodnoty):
- technický parameter – Snímač povrchu – bol zadaný ako laserový alebo
ekvivalentný. V ponuke – Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 výzvy) je uvedené
„Áno s ekvivalentným riešením“. Komisia odporúča požiadať uchádzača
o vysvetlenie s uvedením aké ekvivalentné riešenie je ponúkané,
- V ponuke – Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 výzvy) bolo požadované uviesť
okrem výrobcu aj typové označenie ponúkaného zariadenia. Komisia odporúča
požiadať uchádzača predložiť Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 výzvy)
s uvedením presného typu ponúkaného zariadenia.

Vyhodnotenie odpovedí potenciálnych dodávateľov na žiadosti o vysvetlenie/doplnenie
Prijímateľ v zmysle odporučení komisie zaslal potenciálnym dodávateľom písomne (e mail)
dňa 23.04.2020 žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov.
Potenciálni dodávatelia v stanovenej lehote predložili svoje vysvetlenia a doplnenia
predložených dokladov.

Komisia po preskúmaní predložených odpovedí vyhodnotila tieto vysvetlenia a doplnenia ako
akceptovateľné a konštatovala, že obaja potenciálni dodávatelia spĺňajú požadované
podmienky účasti osobného postavenia, ako aj podmienky účasti technickej a odbornej
spôsobilosti. Taktiež spĺňajú požiadavky na predmet zákazky, vrátane náležitosti
predložených ponúk.
ad e)

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

ad f)

Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk
Podľa Výzvy na predkladanie ponúk je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena
bez DPH. Potenciálni dodávatelia predložili nasledovné cenové ponuky:

Umiestnenie
Uchádzač
Ponuka /EUR bez DPH/
_______________________________________________________________________________
1. DeCoSystem S.R.L.
264.900,00
2. Mühlbauer GmbH & Co. KG
267.058,00
_______________________________________________________________________________
Ako úspešný potenciálny dodávateľ bol identifikovaný DeCoSystem S.R.L., ktorý splnil
podmienky účasti a predložil ponuku s najnižšou cenou.
ad g)

Spôsob vzniku záväzku:
Zmluva o dielo
Miesto dodania: 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: Dodanie diela v lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prijatia
objednávky na strane Zhotoviteľa.

Prijímateľ listami dňa 06.05.2020 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 06.05.2020
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/

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

Prílohy: 1) výpisy z podnikateľských registrov a printscreeny webových stránok

