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

Zápisnica/Záznam
z vyhodnotenia ponúk
/Vyhotovená primerane s pravidlami zadávania zákaziek podľa MP CKO č. 12 nespadajúcej pod zákon
o verejnom obstarávaní. Ide o zákazky zadávané osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je zákazka do 100 000 EUR,
avšak zadávaná postupom zodpovedajúcim zákazke nad 100 000 EUR*/

Prijímateľ:

Postup zadávania zákazky*:

Predmet zákazky:
Názov zákazky:

TUBAPACK, a.s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
zákazka do 100 000 EUR podľa MP CKO č. 12, avšak
zadávaná postupom zodpovedajúcim zákazke nad 100 000
EUR
dodanie tovarov
„Inšpekčný kontrolný 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 – EyeC Polska Marcin Weksler, Poľsko; Ing. Radim Krutiš, ČR;
Smartleaflets, s.r.o. SR. Za týmto účelom sú v prílohe Zápisnice z vyhodnotenia
ponúk doložené výpisy z podnikateľských registrov a printscreeny webových stránok
oslovených potenciálnych dodávateľov.
➢ Ponuky predložili traja uchádzači:

1.

EyeC Polska Marcin Weksler, Ul. Platynova 20, 55-093 Kielczów, Poľsko
/06.04.2020/mail
2. Smartleaflets, s.r.o., Okružná 10675/9, 036 01 Martin, SR /16.04.2020/mail
3. Ing. Radim Krutiš, Bezručova 579/28, 678 01 Blansko, ČR /17.04.2020/mail
ad b)

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 (bod 6.1 výzvy) bol potenciálny dodávateľ povinný
predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar.
EyeC Polska Marcin Weksler:
Doklad o oprávnení dodávať tovar:
- Predložil doklad o oprávnení dodávať tovar - Central Register and Information of
Economic Activity of the Republic of Poland. Doklad je predložený v anglickom jazyku,
ale v ponuke absentuje jeho preklad do slovenského jazyka.
- Podľa bodu 15.5 Výzvy na predkladanie ponúk musí byť ponuka dodávateľa predložená v
slovenskom alebo českom jazyku. Ak má dodávateľ sídlo mimo územia Slovenskej
republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
- Komisia odporúča požiadať potenciálneho dodávateľa o doloženie prekladu
predmetného dokladu aj v slovenskom jazyku.

Smartleaflets, s.r.o.:
Doklad o oprávnení dodávať tovar:
Predložil výpis z OR OS Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 72962/L.
Splnil podmienky účasti osobného postavenia, je oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky.
Ing. Radim Krutiš:
Doklad o oprávnení dodávať tovar:
Predložil výpis zo živnostenského registra MÚ Blansko, spis. zn.: MBK 1006/2020 ŽÚ/Ne.
Splnil podmienky účasti osobného postavenia, 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 70.000,00 EUR bez DPH.

EyeC Polska Marcin Weksler:
Zoznam dodávok tovaru:
predložil zoznam realizovaných dodávok v rozhodujúcom období v požadovanej hodnote,
na zozname dodávok tovarov však absentuje podpis štatutárneho orgánu,
komisia odporúča požiadať potenciálneho dodávateľa o doloženie predmetného
Zoznamu dodávok tovarov opatreného podpisom štatutárneho orgánu/osoby oprávnenej
konať v mene uchádzača.

Smartleaflets, s.r.o.:
Zoznam dodávok tovaru:
v dokumentácii ponuky absentuje Zoznam dodávok tovarov,
komisia odporúča požiadať potenciálneho dodávateľa o doloženie predmetného
Zoznamu dodávok tovarov, vypracovaného v intenciách požiadaviek uvedených v bode
6.2 Výzvy na predkladanie ponúk a opatreného podpisom štatutárneho orgánu/osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača, ktorým deklaruje splnenie podmienky účasti
technickej a odbornej spôsobilosti.
Ing. Radim Krutiš:
Zoznam dodávok tovaru:
v dokumentácii ponuky absentuje Zoznam dodávok tovarov,
komisia odporúča požiadať potenciálneho dodávateľa o doloženie predmetného
Zoznamu dodávok tovarov, vypracovaného v intenciách požiadaviek uvedených v bode
6.2 Výzvy na predkladanie ponúk a opatreného podpisom štatutárneho orgánu/osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača, ktorým deklaruje splnenie podmienky účasti
technickej a odbornej spôsobilosti.

ad c)

Vyhodnotenie náležitosti predložených ponúk a požiadaviek na predmet zákazky
EyeC Polska Marcin Weksler:
-

-

-

Uchádzač predložil náležitosti ponuky požadované v zmysle bodu 7. Výzvy na
predkladanie ponúk. Navyše predložil návrh Zmluvy o dielo (nepodpísaný), ktorý nemusel
byť predmetom ponuky, nakoľko na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba
úspešný dodávateľ (bod 8. výzvy). Komisia posúdila ich správnosť a vyhodnotila, že
zodpovedajú stanoveným požiadavkám.
Následne bolo preskúmané splnenie požiadaviek na predmet zákazky (požiadavky na
technickú špecifikáciu a parametrické hodnoty, typové označenie):
- v Prílohe č. 2 – Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií je uvedené pri názve
výrobcu EyeC Proofiler ako typ ponúkaného zariadenia Inšpekčný kontrolný systém.
Komisia odporúča požiadať potenciálneho uchádzača o konkretizáciu typového označenia
zariadenia.

Smartleaflets, s.r.o.:
-

-

-

Uchádzač predložil náležitosti ponuky požadované v zmysle bodu 7. Výzvy na
predkladanie ponúk. Navyše predložil návrh Zmluvy o dielo (nepodpísaný), ktorý nemusel
byť predmetom ponuky, nakoľko na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba
úspešný dodávateľ (bod 8. výzvy). Komisia posúdila ich správnosť a konštatovala, že
doklad Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií (vyplnená príloha č. 2 k výzve) je
neúplný, keď v ňom chýbajú náležitosti týkajúce sa čestného prehlásenia k špecifikácii
a cene predmetu zákazky (bod 3. Cenovej ponuky) a podpis štatutárneho orgánu
potenciálneho dodávateľa.
Komisia odporúča požiadať potenciálneho dodávateľa o predloženie kompletnej Cenovej
ponuky – Návrhu na plnenie kritérií opatrenej aj podpisom štatutárneho orgánu.
Následne bolo preskúmané splnenie požiadaviek na predmet zákazky (požiadavky na
technickú špecifikáciu a parametrické hodnoty, typové označenie):
- v Prílohe č. 2 – Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií je uvedené pri názve
výrobcu Vision Inspection System ako typ ponúkaného zariadenia Inšpekčný
kontrolný systém.
Komisia odporúča požiadať potenciálneho uchádzača o konkretizáciu názvu výrobcu
typového označenia zariadenia.

Ing. Radim Krutiš:
-

-

-

ad d)

Uchádzač predložil náležitosti ponuky požadované v zmysle bodu 7. Výzvy na
predkladanie ponúk. Navyše predložil návrh Zmluvy o dielo (podpísaný), ktorý nemusel
byť predmetom ponuky, nakoľko na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba
úspešný dodávateľ (bod 8. výzvy). Komisia posúdila ich správnosť a vyhodnotila, že
zodpovedajú stanoveným požiadavkám.
Následne bolo preskúmané splnenie požiadaviek na predmet zákazky (požiadavky na
technickú špecifikáciu a parametrické hodnoty, typové označenie):
- v Prílohe č. 2 – Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií je uvedené pri názve
výrobcu Vision Inspection System ako typ ponúkaného zariadenia Inšpekčný
kontrolný systém.
Komisia odporúča požiadať potenciálneho uchádzača o konkretizáciu názvu výrobcu a
typového označenia zariadenia.

Vyhodnotenie odpovedí potenciálnych dodávateľov na žiadosti o vysvetlenie/doplnenie
Prijímateľ v zmysle odporučení komisie zaslal potenciálnym dodávateľom písomne (e mail)
dňa 24.04.2020 žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov.
Dvaja potenciálni dodávatelia, EyeC Polska Marcin Weksler a Ing. Radim Krutiš, v lehote
určenej prijímateľom doručili svoje vysvetlenia a doplnenia predložených dokladov.
Potenciálny dodávateľ Smartleaflets, s.r.o. nepredložil v lehote určenej prijímateľom (do
29.04.2020) odpoveď na žiadosť prijímateľa o vysvetlenie/doplnenie predložených
dokumentov.
Komisia po preskúmaní predložených odpovedí vyhodnotila tieto vysvetlenia a doplnenia
a konštatovala, že vysvetlenie potenciálneho dodávateľa EyeC Polska Marcin Weksler spĺňa
požadované podmienky účasti osobného postavenia, ako aj podmienky účasti technickej

a odbornej spôsobilosti, vrátane požiadavky na predmet zákazky a náležitostí ponuky.
V prípade potenciálneho dodávateľa Ing. Radim Krutiš komisia konštatovala, že síce predložil
vysvetlenie a doplnenie dokladov, ale z predloženého zoznamu dodávok tovaru nevyplýva, či
sumy plnenia sú ceny s DPH alebo bez DPH.
Komisia odporúča požiadať potenciálneho dodávateľa Ing. Radim Krutiš o vysvetlenie
a deklarovanie, či ceny uvedené v zozname dodávok sú ceny bez DPH alebo ceny s DPH.
Komisia v prípade potenciálneho dodávateľa Smartleaflets, s.r.o., ktorý vysvetlenie a
doplnenie požadovaných dokladov, vrátane preukázania splnenia podmienky účasti
technickej a odbornej spôsobilosti nepredložil v stanovenej lehote, odporúča prijímateľovi
nezaradiť ponuku spoločnosti Smartleaflets, s.r.o. do pokračujúceho procesu zadávania
zákazky z dôvodov nedoručenia požadovaného vysvetlenia, resp. doplnenia v určenej lehote
a tým aj nepreukázania splnenia podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti
a písomne mu oznámiť jeho nezaradenie do pokračujúceho procesu zadávania zákazky.
Prijímateľ písomne dňa 30.04.2020 (e-mail) oznámil potenciálnemu dodávateľovi
Smartleaflets, s.r.o. nezaradenie jeho ponuky do pokračujúceho procesu zadávania zákazky,
t.j. vylúčenie ponuky.
Prijímateľ v zmysle odporučení komisie zaslal dňa 30.04.2020 potenciálnemu dodávateľovi
Ing. Radim Krutiš písomne (e-mail) žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov II.
V odpovedi, ktorú potenciálny uchádzač Ing. Radim Krutiš doručil v stanovenej lehote,
deklaroval, že v zozname dodávok tovaru sú uvedené ceny dodávok bez DPH. Komisia
následne konštatovala, že spĺňa požadované podmienky účasti osobného postavenia, ako aj
podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti, vrátane požiadavky na predmet zákazky
a náležitostí ponuky.
ad e)

Zoznam vylúčených (nezaradených) potenciálnych dodávateľov a dôvod ich vylúčenia
Potenciálny dodávateľ Smartleaflets, s.r.o. nedoručil v lehote určenej prijímateľom
vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov.

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. EyeC Polska Marcin Weksler
65.075,00
2. Ing. Radim Krutiš
72.300,00
_______________________________________________________________________________
Ako úspešný potenciálny dodávateľ bol identifikovaný EyeC Polska Marcin Weksler, 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 1 mesiaca odo dňa prijatia
objednávky na strane Zhotoviteľa.
Prijímateľ listami dňa 06.05.2020 (e-mail) 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

