Obalprint, a.s., Lučenecká cesta 8310, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 717 398, osoba/prijímateľ,
ktorému verejný obstarávateľ poskytne 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru z nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií na predmet
zákazky „Digitálny alebo flexo tlačový stroj s digitálnou jednotkou pre potlač obalových materiálov z kotúča na
kotúč“

Obalprint, a.s., Lučenecká cesta 8310, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36
717 398 – zadávateľ zákazky
osoba/prijímateľ, ktorému verejný obstarávateľ poskytne 50 % finančných prostriedkov na dodanie
tovaru z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1.
Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Kontaktné miesto zadávateľa zákazky:
E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 07 Bratislava
Kontakty: gajdosova@elconsulting.sk, tel.: +421 02 43422357, mobil: + 421 903 400 529

Realizované prostredníctvom : emailom a v listinnej podobe

Predmet zákazky: „Digitálny alebo flexo tlačový stroj s digitálnou jednotkou pre
potlač obalových materiálov z kotúča na kotúč“
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
a

Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
1. Postup zadávania zákazky: Postup zadávania zákazky sa riadi Metodickým pokynom CKO
č. 12 verzia 7 pre oblasť zákaziek financovaných z EŠIF, kde verejný obstarávateľ/RO/SO
poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký
alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru. Takýmto zadávaním
zákazky je naplnený princíp transparentnosti, nakoľko zadávanie tohto typu zákaziek je
spojené s dodržiavaním osobitných pravidiel, ktoré zabezpečujú transparentnosť, rovnaké
zaobchádzanie, nediskrimináciu, proporcionalitu, hospodárnosť a efektívnosť aj v prípade,
že sa na zákazku nevzťahuje pôsobnosť ZVO.
2. Predpokladaná hodnota zákazky: V prípade zákaziek tohto typu nie je potrebné v
osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu zákazky. Hodnota zákazky sa, na
základe znalostí zadávateľa zákazky o podobných technologických prvkov, predpokladá vo
výške 720 000,00 bez DPH.
3. Výzva na predkladanie ponúk - bola zaslaná trom vybraným hospodárskym subjektom,
ktorí dodávajú obdobný predmet zákazky. Zoznam oslovených HS je uvedený v Prílohe č. 1.
Pred zaslaním výzvy na predloženie cenových ponúk zadávateľ kontroloval, či vybrané
hospodárske subjekty spĺňajú podmienky osobného postavenia, t.j. či nemajú zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO) – Príloha č. 2 a súčasne v OR SR a OR ČR, či
majú oprávnenie na dodávanie predmetu zákazky (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO) – Príloha č. 3.
Emailová komunikácia s vybranými subjektmi je uvedená v Prílohe č. 4. PrintScreen
zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na web stránke zadávateľa je uvedený v Prílohe č.
5.
4. Verejné obstarávanie bolo realizované prostredníctvom emailovej komunikácie a v listinnej
podobe a v listinnej podobe boli predložené ponuky.
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5. Lehota predkladania ponúk bola stanovená dňa: do 40 dní od dňa odoslania výzvy na
predkladanie ponúk, výzva bola odoslaná 23.6.2020, t.j. do 3.8.2020 do 24:00 hod.
6. Otváranie ponúk: 3.8.2020, 10:00 hod.
7. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020
8. Zoznam uchádzačov, ktorí v stanovenej lehote predložili ponuky podľa pokynov vo
Výzve: V stanovenej lehote boli predložená ponuka od uchádzača:

P.č.

1

2

3

9.

Obchodné meno a sídlo alebo miesto
podnikania
SCHACH-trade s.r.o.
Nákladní 41,
746 01 Opava
Česká republika
IČO: 25866362
Email: schachtrade@gmail.com
Panflex - Slovensko, s.r.o.
Vrádište 53
908 49 Vrádište
Slovenská republika
IČO: 34096361
Email: peter.jankech@panflex.sk
M & P, spol. s r. o.
Jánošíkova 264
01001 Žilina
Slovenská republika
IČO: 31568203
Email: puskar@map.sk

Ponuka doručená v listinnej podobe
na kontaktné miesto:

20. 7. 2020/ Poštou

20. 7. 2020/ Poštou

30. 7. 2020 /Poštou

Zoznam členov komisie na otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti, ktorých menoval štatutárny orgán zadávateľa:



Ing. Peter Kršňák - člen komisie odborne spôsobilý posúdiť technickú stránku
ponúk
Ing. Hilda Regulová Gajdošová - za spoločnosť zabezpečujúca proces zadávania
zákazky - členka komisie

10. Členovia komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk predložili čestné vyhlásenie člena
komisie, v ktorom súčasne poskytli čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmu
s vedomím právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia. Zadávateľ vyhodnocuje možný
konflikt záujmov s poukazom na ustanovenie § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„ZVO“) a na príslušné pravidlá, pokyny a podmienky čerpania NFP, počas celého procesu
zadávania zákazky za účelom rešpektovania základných princípov pre verejné obstarávanie
a ochranu čestnej hospodárskej súťaže, tzn. dodržiavať najmä princíp rovnakého
zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp proporcionality, princíp transparentnosti,
princíp efektívnosti a hospodárnosti. Za uvedeným účelom poskytli zainteresované osoby
ako členovia komisie čestné vyhlásenie aj o neexistencii konfliktu záujmu.
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11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Zadávateľ využíva inštitút § 44 ods. 3 písm. c) ZVO a
bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny.
P. č.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

1.

Najnižšia cena bez DPH

12. Ponuky boli otvárané dňa 3.8.2020 o 10:00 hod. Ponuky spolu s návrhmi na plnenie kritérií
predložili uchádzači nasledovne:

P.
č.

1

2

3

Obchodné meno a sídlo alebo
miesto podnikania
SCHACH-trade s.r.o.
Nákladní 41,
746 01 Opava
Česká republika
IČO: 25866362
Email: schachtrade@gmail.com
Panflex - Slovensko, s.r.o.
Vrádište 53
908 49 Vrádište
Slovenská republika
IČO: 34096361
Email: peter.jankech@panflex.sk
M & P, spol. s r. o.
Jánošíkova 264
01001 Žilina
Slovenská republika
IČO: 31568203
Email: puskar@map.sk

Návrh uchádzačov na
plnenie kritérií

Poradie

Celková cena bez DPH v eur

410 000,00

1.

1 500 000,00

3.

987 000,00

2.

13. V nadväznosti na uvedené, z hľadiska aplikácií kritériá na vyhodnotenie ponúk, najnižšiu
celkovú cenu bez DPH poskytol uchádzač – SCHACH-trade s.r.o., Nákladní 41, , 746 01 Opava,
Česká republika.
14. Komisia posúdila obsah ponuky uchádzača, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenu, pričom
konštatovala, že predložil všetky požadované doklady:
- Návrh na plnenie kritérií
- Výpis z Obchodního rejstříku, vedené Krajským soudem v Ostravě
- Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- Všeobecnú informáciu o uchádzačovi
- Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov
- Kúpnu zmluvu.
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15. Komisia posúdila splnenie podmienok osobného postavenia, pričom na základe
predložených dokladov a na základe lustrácie zoznamu osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní v Slovenskej republike konštatovala, že spĺňa podmienky účasti.
16. Komisia na vyhodnotenie ponúk posudzovala splnenie požiadaviek na predmet zákazky
a konštatovala, že ponuka uchádzača SCHACH-trade s.r.o., ktorý predložil ponuku s najnižšou
cenou spĺňa požiadavky na predmet zákazky; uchádzač ponúkol technológiu flexotlače s
digitálnou jednotkou s efektívnejším a lacnejším variantom ako technológia digitálnej tlače s
finalizačnou jednotkou. Ing. Kršňák predložil aj písomné vyjadrenie k jednotlivým ponukám,
ktoré je prílohou č. 6 tejto zápisnice. Cenové rozdiely medzi jednotlivými ponukami sú dané
štruktúrou a typom technologických prvkov, napr. stroj stroj Edale FL-3 Graphium od
uchádzača Panflex- Slovensko, s.r.o. je plne digitálny pričom ide relatívne novú technológiu
na trhu, čo znásobuje aj cenu. V prípade digitálneho tlačového stroja HP Indigo 6r od
uchádzača M & P, spol. s r.o. ide o nadštandardnú technológiu, ktorá plní tlačové podmienky
s nadštandardnou efektivitou, jeho cena je primeraná, ale funkcionalita nad rámec
požiadaviek zadávateľa.
17. V zmysle vyššie uvedeného sa ako prvý v poradí umiestnila ponuka uchádzača: – SCHACHtrade s.r.o., Nákladní 41, , 746 01 Opava, Česká republika, ktorému po vyhodnotení
prieskumu trhu bola zaslaná informácia o výsledku vyhodnotia ponúk a súčasne výzva na
poskytnutie súčinnosti za účelom uzatvorenia zmluvy. Zmluva bude podpísaná po vykonaní
administratívnej kontroly zo strany SO/RO.
18. Členovia komisie súhlasia s touto zápisnicou a na znak súhlasu ju podpisujú.
Meno a priezvisko

Podpis

Ing. Peter Kršňák - člen komisie
Ing. Hilda Regulová Gajdošová - za spoločnosť zabezpečujúca
proces zadávania zákazky - členka komisie

Prílohy: podľa textu
Zapísala: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
v Bratislave dňa 10.9.2020
Archivácia „2030“
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