Záznam : vyhodnotenia ponúk
v súvislosti s

projektom:

Zavedenie inteligentných inovácii v spoločnosti DRU a.s.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrolov Operačného programu Výskum a Inovácie;
Prioritná 05:1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií;
Špecifický cieľ. 1.2.2 , Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacit v priemysle a službách;
Kód výzvy: OPVAl-MH/DP/2018/1.Z.Zv21
_

Zákazka nespadalúca pod zákon a verejnom obstarávaní.
Zákazka vyhlásená osobou, ktorej poskytovateľposkytne 50% a menejfinančných prostriedkov
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác :: poskytnutie služieb z NFP.

Náxov zákazky:
„Sút'až- Zavedenie inteligentných inovácii v spoločnosti DRU a.s."

Identiii ácia žiadateľa / prijímateľa (d'ale1 len „Zadávatel'"):
Zadávateľ je osoba, ktorej poskytne poskytovateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

Obchodný názov:

DRU

SHW:

Strážska cesta 8700/6
960 01 Zvolen

|čo:

35 033 863

a.s.

DIČ:

2020068314

IČ DPH:

SK2020068314

Zastúpeny':
Pevná linka:

045 5308 111

Fax:

045 5308 111

Mobil:

0905 611 502

kontakt:
Webová stránka:

melagova©dru.sk
www.drusk

Ing. Ján Hanzlik

e—mallový

Vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom vyhodnotenia je dodávka:
P.č. Vymedzenie predmetu zákazky] logický celok
1. Vertikálne baliace zariadenie na balenie tyčiniek
2. Zariadenie na dávkovanie surovin pre výrobu tyčiniek
3,

Baliaca linka na tyčinky

Množstvo
2
1
1

Stručný opis zákazky aleba nákupu (nákupov):
Predmetom zákazky ie nákup 2 ks vertikálneho baliaceho zariadenia na balenie tyčiniek, 1 ks zariadenia na
dávkovanie surovin pre výrobu tyčiniek a 1 ks baliacej linky na tyčinky podľa požadovanej technickej
špecifikácie
Kód 0 Názov CPV:
3971 1200-1, 4292 1320-7

-

Dru/i zákazky:
Dodanie tovarov

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodaniu tovarov alebo poskytovania služieb:
Zvo ie n

/

Lehota dodania predmetu zákazky:
5 mesiacov

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej obiednávky Zadávatelom zákazky
Dodávatelovi. Zadávateľ si vyhradzuje právo nezaslat' písomnú objednávku a v tomto pripade nedôjde k

plneniu zmluvy.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Zadávateľvyhodnocoval každy predmet zákazky samostatne

(viď. tabuľka

bod 3.)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola nalnižšia cena.
Vyhodnocovala sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

zadávanie zákazky postupom nad 100.000 EUR osobou, ktorej poskytne poskytovateľ 50% a menej
linenčny'ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFPt
Zadávateľ zákazky zverejnil výzvu na predloženie cenovei ponuky na stránke:
www dru Sk
Zadávateľ zakazky zverejnil všetky súťažné podklady na stranke:
hugzzwwwvoarchw eufĺrlesĽZAB-5b8477adcdl
a zabezpečil k nim bezodplatne neobmedzený, uplný a priamy prístup.

Zadávateľ zákazky zaslal informá 11 o zverenenivýzvy na osobitný mailový kontakt zakazkycko/zôvladagov sk.
Táto informácia bola následne zverejnená na webovom sídle www gartnerskadohoda gov sk.
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Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych dodávateľov:

Zadávateľ vykonal prieskum trhu dodávateľov Vyš e uvedeni oslovenl potenciálni dodávatelia boli oslovení,
nakoľko sa zaoberajú realizáciou dodávok rovnakeho alebo podobného charakteru ako ie predmet zákazky.

Dátum vyhodnotenia ponúk:
27.09.2019

informácia o tom, ktorí uchádlači predložili cenovú ponuku a na ktoré časti predmetu zákaxkv:
Nasledovnl potenciálni dodávatelia predložili

SVOJU

ponuku:

Predmet zákazky / Ingitký celok:
Vertikálne baliace zariadenie na balenie tyčiniek
Nám. sídlo :

"'

Dátum a čas
predloženia
cenovu] ponuky

|čo

pmendrdlnahudoddvmr.
TECHNOPACK-SLOVAKiA,
1

s

r

o

Spôsob nndlohnl: cennvel

wnukv

OMEGASlavakla spol , r o.
Dielenské Kužna 2422/38
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pošta

Uchádzač predložil ponuku v stanovei
lehote a stanoveným spôsobom.

u

Nercsiiicka48
950 m Zvnlen
35037545

Poznámka
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Predmet zákazky / logický celok:
Zariadenie na dávkovanie surovin pre výrobu tyčiniek

?' : '

Nám,sldlul ičo
polencldlnchn dodávame

M,

5 r o
Rvnmäná AC)/K
€?! 05 Bratislava
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Uchádzač predložil ponuku v stanovei
iehore a sxanovenvm spôsobom.

MILKiNG soo! ; r.ov
Srudena 21
81104 Bratislava
31348173

25 09 2019
11.40

kuriér

LEITNER Slovensko s.r.o,
Tehelná 7
915 01 N. Mesto nV vahom
36297445

14091019

našla

Uchádzačpredložil ponuku v stanovei
lehote a ataneveným spósoborm
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lehote
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slanuveným sposobom.

a

/

Predmet zákazky logický celok;
Baliaca linka na tyčinky
Nám, stalo a nie
oolenclĺlneho dodlvaiel':

"*

“""" ' č“
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Spôsob predloženia cenou:]
ponuky

cenovej ponuky

NOMATECNsro

v Zálomu 1259/7
uw oo Praha 4,01

24 09 2019
13 45

kurier

24.09.1019
m-os

kuricr

25.09.2019

našla

"mm“
umma predložil

lehote

ponuku v sianovei

; slanovenvm spôsobom

23mm

ALBERTWA Yrading spor. 5 r cv

Eedmova ZAS/é
Motol 150 00 Praha 5,
41194524

Uchádzač predložil ponuku v sranovs,

lehote

a

sianovenvm spómhom
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m
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28359523
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Uchádzač predložil nonuku v sianove)
lehote a <ianoveným spôsobom

Vyhodnotenie cenový ponúk - podmienka účasti - podľa jednotlivých iastí predmetu zákazky:
Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v rozsahu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

/

Vredmet zákazky logický celok:
Vertikálne baliace zariadenie na balenie tyčiniek

P.č. Nám a sídlo uchádzača

IČO

uchádzača

Dpdvnenle dodávať tovar,
uskutočňovaĺshvebné pm:
alebo poskytovať službu,

“m manu“ „“man

Predložený doklad, ktorý
,
preukaxuje dané opravnenie
_

Lákaxkv

TECHNOPACK-SLOVAKiA,

35 037 648

spĺňa

Výpis z Obchodného registra

31 605 075

splňa

Výpis

43 441 980

spĺňa

Výpis z Obchodného registra

36 408 506

spĺňa

Výpis

s.r.o.
Neresnicka 48
950 01 Zvolen
OMEGA Slovakia spol. s r.o_

z

Obchodného registra

Dielenské Kužná 2422/38
038 61 Vrutky
KORNFEiL spol. s
w

„>

Čejč 66

ro

595 14 Čeič, čn
DECO Manín, spol s.r.o.
Thurzova 433/3
036 01 Martin

Predmet zákazky / logický celok:
Zariadenie na dávkovanie surovin pre výrobu tyčiniek

z

Obchodného registra

P.č. Názo a sldlo uchádzača

|čo uchádzača

Oprávnenia dodávať tuvar,
uskuroěňovaf stavebné urdu
alebo poskytnvaťslulhu,

“má “AWM“ mmm"

Predložený doklad, ktorý
preukazule dané oprávnenie

zákazky
A4T,

17 309 555

Spĺňa

Výpis

z

Obchodného registra

).

s.r.o.
Rybničná zlo/K
831 05 Bratislava
MILKING spoiv s r.ov

31 348 173

spĺňa

výpis

z

Obchodného registra

z

Studená 21
36 297 445

splňa

Výpis z Obchodného registra

Oprávnenle dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné prózu
alebo poskytnite! sluzbu,
ktorá zodpovedá predmetu
lákazkv

Predložený doklad, ktorý
preukazuje dané oprávnenle

821 04 Bratislava
LEiTNER Slovensko
3

Tehelná 7

sro

915 01 N Mesto n. Váhom

/ legický celok:
Baliaca linka na tyčinky

Predmet zákazky

Názo a sídlo uchádzača

lčo uchádzača

NOMATECH SML
„ V Zálomu

Výpis

41 194524

splňa

Výpis z Obchodného registra

28 359 623

spina

Výpis

z

ČR

ALBERTINA Trading spol. s
(.D

Bedrnova 248/6
Mutul150 00 Praha 5,

ČR

TUBESERVIS ; r.ov
\»

spĺňa

1269/7

140 00 Praha 4,

2

Obchodného registra

28 175 271

z

Obchodného registra

Družstevní 511/5
664 44 Ořechov, ČR

Vyhodnotenie cenový ponúk * požiadavky na predmet zákazky podľa lednotllvy'ch častí predmetu zákazky:
—

Požadované technické požiadavky su prilohou Návrhu zmluvy - Príloha
deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky.

č. 1

?

Podrobný technický opis a údaje

Predmet zákazky / logicky celok:
Vertikálne baliace zariadenie na balenie tyčiniek

P.č. Nám a sídlo uchádzača

IČO

uchádzača

Predložený doklad, ktorý
Puiiadavky na predmet preukazuje splnenie
požiadavkyna predmet
zákazky
zákazky

TECHNOPACK-SLOVAKIA,

r.o.
Neresnícka 48
960 01 Zvolen
OMEGA Slovakia spot s ro
Dielenské Kužna 2422/38
038 61 Vrutky

36 037 648

splňa

vyplnená a štatutárom
podpísaná príloha zmluvy:
Kúpna zmluva-Príloha &. 1

31 606 075

splňa

vyplnená a štatutárom
podpísaná príloha zmluvv
Kúpna zmluva - Priloha č. 1

43 441 980

splňa

vyplnená a štatutárom
podpisaná prilohe zmluvy:
Kúpna zmluva Príloha č. 1

s

KORNFEIL spoll
\»

Čeič 66

596 14 Čejč, ČR

; r.o.

-

Manín, spol
4 Thurzova 433/3
036 01 Martin
DECO

sro.

36 408 508

splňa

vyplnená a Štatutárom
podpísaná príloha zmluvyKúpna zmluva - Príloha č 1

Predmet zákazky / logický celok:
Zanadeníe na dávkovanie surovin pre výrobu tyčiniek

Nám a sldlo uchádzača

P.č.:

IČO

uchádzača

Predložený doklad, ktorý
Požiadavkyna predmet preukazuje splnenie
zákazky
požiadavkyna predmet
zakazky

]

s.r.or
Rybničná AXO/K
831 06 Bratislava

2

Studená 21

A»T,

MlLKlNG spol. s

ro.

821 04 Bratislava
Slovensko s.r

LEITNER
3

()

17 309 565

splňa

vyplnená a štatutárom
podpísaná príloha zmluvy;
Kúpna zmluvaŕ Príloha č: 1

31 348 173

splna

36 297 445

spĺňa

vyplnená a štatutárom
podplsana príloha zmluvy:
Kúpna zmluva — Príloha Č. l
vyplnená a štatutárom
podpísaná príloha zmluvy:
Kúpna zmluva - Príloha č: 1

Tehelná 7
915 01

N.

Mesto nl Váhom

Predmet zákazky / logický celok:
Baliaca linka na tyčinky

P.č. Nazo a sldlo uchadzaca

|čo uchádzača

Požiadavky na predmet

zámky

Predložený doklad, ktorý
preukalule splnenie
požladavky na predmet
zákazky

1

NOMATECH s ho.
v Zálomu 1259/7
140 00 Praha a, čo
ALBERTINA Trading

2

r.o.
Bedrnova 248/6
Motol 150 00 Praha 5,
TUBESERVlS s.r.o.

3

spolls

za 175 271

spĺňa

41194 624

spĺňa

23 359 523

spĺňa

ČR

Družstevníôll/G
664 44 Ořechov,

výplnena a Štatutarom
podpísaná príloha zmluvy:
Kúpna zmluva v Príloha č.1
vyplnená a štatutarom
podpísaná príloha zmluvy:
Kúpna zmluva * Príloha č. ].

ČR

vyplnená a šlatutárom
podpísaná príloha zmluvvl
Kúpna zmluva - Príloha č. 1

10. Zoznam cenových ponúk, ktoré zadávateľ nezahrnul do záverečného vyhodnotenia kritérii, spolu s

odôvodnením:
Predmet zákazky / logický celok:
vertikálne baliace zariadenie na balenie tyčiniek
Predložené / získané cenové ponuky, ktoré bolí predložené
akceptované a zahrnuté do vyhodnotenia

v

stanovej lehote

a

stanoveným spôsobom boli

Odôvodnenie: Predložené / získané cenové ponuky sú úplné. Obsah predložených / získaných cenových
ponúk zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie cenovej ponuky. všetci
dodávatelia sa vyjadrill k spôsobu naplnenla osobltne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom
zadaným Obstarávateľom. Cenové ponuky sú rozpísane na najnižšlu úroveň detallnosti položlek & splňalu
požiadavky obstarávateľa na predmet zakazky.

Predmet zákazky] logický celok:
Zariadenie na dávkovanie surovín pre výrobu tyčiniek
Predložené / získané cenové ponuky, ktoré boli predložené
akceptované a zahrnuté do vyhodnotenia.

v

stanovej lehote a stanoveným spôsobom boli

Odôvodnenie: Predložené/ získané cenové ponuky sú úplne. Obsah predložených / získaných cenových
ponúk zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie cenovej ponuky. všetci
dodávatelia sa vyiadrili k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým iednotlivým stanoveným parametrom
lu úroveň detailnosti položiek a spĺňajú
zadaným Obstarávateľom Cenové ponuky sú rozpísané ria naj
požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky
Predmet zákazky / logický celok:
Baliaca linka na tyčinky

Predložené/ získané cenové ponuky, ktoré boli predložené

v

stanovej lehote

a

stanoveným spôsobom boli

akceptované a zahrnuté do vyhodnotenia
Odôvodnenie; Predložené / liskane' cenové ponuky sú úplné. Obsah predložených / získaných cenových
ponúk zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie cenovej ponuky. Všetci
dodávatelia sa vyjadrili k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom
zadaným obstarávateľom Cenové ponuky sú rozpísané na najnižšiu úroveň detailnosti položiek a splňayú
požiadavky obstarávateľa na predmet zakazky.

11. Zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom záverečného vyhodnotenia na základe kritérií na

whodnotenle ponúk:

Predmet zákazky / logický celok:
Vertikálne baliace zariadenie na balenie tyčiniek

Nám a sídlo uchádzača

P.č

IČO

TECHNOPACK-SLOVAKlA, s.r.o.

Neresnícka 48
960 01 Zvolen
OMEGA Slovakia spol. s r.o.
2 Dielenské Kužná 2422/38
038 51 Vrutky
KORNFElL spol s r.o.
\» Če|č 66
596 14 Čejč, ČR
DECO Martin, spol s.r.o.
4 Thurzova 433/3
036 01 Martin

Cena bez DPH'

uchádzača
36 037 548

1 074

31 605 075

1

029 090,00

43 441 980

1

059 624.00

36 408 505

1 032

000,00

1

' Pr: neplatcath DPH

547

000.00

myi/f cenu celkom.

Predmet zákazky / logický celok:
Zariadenie na dávkovanie surovin pre výrobu tyčiniek

P.č. Näzo a sídlo uchádzač:
s.r.n.
Rybničná ASO/><
831 06 Bratislava
MlLKING spol. s r.::
Studená 21
821 04 Bratislava
LEITNER Slovensko

[ČO

N

3 Tehelná 7

309 565

191 828,00

31 348 173

210 650,00

36 297 445

249 600,00

1.7

AVT,

..

sr o.

Cena bez DPH'

uchádzača

915 01 N. Mesto n.Váhom

' Fn nep/mmm DPH sa myglicena zel/ram.

/ logický celok:
linka
Baliaca
na tyčinky
Predmet zákazky

Nám a sídlo uchádzača

P.!

IČO

NOMATECH 5.7.0,

uchádzača

Cena bez DPH'

28175 271

508 830,00

41 194 524

525 730,00

28 359 623

532 835,00

Zálomu 1269/7
140 00 Praha 4, ČR

1 V

ALBERTINA Trading spol.
2

Bedrnova 248/5
Motol150 ao Praha
TUBESERVIS s.r.o.

ua

Družstevní 611/6
664 44 Ořechov, ČR

s

r.o.

5, ČR

12. Sumarizačná tabuľka s vvhodnotením cenových pcnúk na základe kritérií na vyhndnntenie ponúk:

Predmet zákazky / logický celok:
Vertikáine baliace zariadenie na balenie tyčiniek
Uchádzač, ktorý predložil cenovú

ponuku

Názov

: cenovej ponuky

Cena bel
DPH'

Umiestnenle/
Poradie

YECHNOPACKrSLOVAKIA, s.r.o.

Neresmcka 48

geo 01 Zvolen
iČO, 36037648
OMEGA Slovakia spol. s r.o.
Dielenské Kužná 2422/38
035 61 Vrutky

074 000,00

HASTAMAT RMVZ'ÍO HStCPrZDrS

].

HASTAIVIATRM-Z70-HS

1 029 090.00

iSHlDA Europe

1

DECO

l 032 000,00

|čo: 31606075

sro

KORNFEiLspoI
Čeič 66

696 14 ČejČ,
IČO:

ČR

059 624,00

43441980

DECO Martin, spoi s.r.o.

Thurzova 433/3
03601 Martin
[čo, 35408506
- Pu vep/olroch DPH ;a mys/i

mu :e/imm

Predmet zákaxkv / logický celok:
Zariadenie na dávkovanie surovin pre výrobu tyčiniek
Uchádzač,ktorý predložil cenovú
Názov 1 cenovej ponuky
ponuku
A-T, s.r.o.
Rybničná AiO/K

831 06 Bratislava
lČO: 17309565
MiLKING spol

5

821 04 Bratislava

Poradie

191 828.00

Mriking

210 650,00

LEiTNER

249 600,00

31348173

LEiTNER Slovensko s r.o.
Tehelná 7

915 01 N Mesto n. Váhom
[ČO

2019/8969

Umiestnenie]

DPH“

r.o.

Studena 21
IČO:

A-T

Cena bex

36297445

' Pri nepiarcoch DPNSo myš/i teno celkom
Predmet zákazky / logický celok:
Baliaca linka na tyčinky
Uchádzač, ktorý predioíil cenovú
Nálov : cenovej ponuky
ponuku
NOMATECH

Cena bez
DPI-l'

s.r.o.

V Zálomu 1259/7

140 00 Praha 4,611
|čo: 28175271

NOMATECH

508 830,00

Umiestnenle/
Poradie

ALBERTINA Trading

spol.s r.o.

Bedrnova 248/6
Motol 150 00 Praha 5, ča
IČO:

40

525 730,00

2

Tubesrevis

532 835,00

3

ALE

41194624

TUBESERVIS s.r.o.

'
0 ruzstevm
'511/6
564 44 Ořechov, ČR
iČO: 28359623

' Pr: neniatcoch DPH 50 mysli cena telkom
13. Zdôvodnenie vv'beru víťaznej cenovej ponuky:

Zadávateľ vyhodnotil ]ednotiivé cenové ponuky na úrovni jednotlivých položiek [položky zadefinované v
tabuľke hod 3), pričom kritériam na vyhodnotenie cenových ponúk boia najnižšia cena bez DPH/ resp. pri
neplatcoch DPH cena celkom za položku samostatne
Pre každú položku buii vybraté cenové ponuky
p rndrnet zákazky]
lomky celok

Vertikálne baliace
uriadenle na balenie
( V Mek

Názov

*

'. víťazne]

cenovej ponuky
HASTAMA T RM - 270

5

najnlžšuu cenou 3 to nasledovne:

5 u b']eh , ktory' pred | 0 11| cenovu'

Cena bez opn-

aonuku

-Dl|'

Slovakla spol. s r.o.
"“ káK'"má 2421[38
A

1

090 51 Vrutky
|čo: 31605075

HS

Zariadenle na
dávkovanie surovín pre
'
V
" : V Wak
vm,

A—T

Baliaca linka na tyčinky

NOMATECH

2019/8969

"'
va

Cena ; nm

5

029 090,00

1 234

“*

" a 40_] K
031 05 Bratlslava
IČD:17309565
NOMATECH s.r.o.
v Zál “m" 1269] 7
140 00 Praha 4, ČR
iČO: 29175271

191 323,00

130 193,60

500 030,00

508 830,00

' Pri nep/mm:)! DPH sa mysli cena celkem.
s vvbratými uchádzačmi bude uzavretá uísamna' forma zmiuvv:

Kúpna zmluva

14. Miesto ; dátum vyhotovenia záznamu z prieskumu trhu:
Komárno. dňa 27.09.2019

15. Administratívne sprawval:

27 09.2019
Bc.

Boris Haulík

(osoba splnomocnená
na proces zadávania zákazĺy)
16. Schválil:

27.09.2019

909,00

/V

/

/

'»Lbu

Ing.Ján Hanzlik
(štatutárny zástupca zadávateľa zákazkvi

