ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PRIESKUMU TRHU
na zákazku s názvom

„Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj“
prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Výskum
a Inovácie

1.

Identifikácia prijímateľa/zadávateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614, Trenčín 911 05
36 319 449
Ing. Peter Kútny – konateľ
Ing. Tomáš Kútny – konateľ
(ďalej len „zadávateľ“)

2.

Predmet zákazky:
Názov zákazky:
Druh zákazky:

3.

,,Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj“
Zákazka na dodanie tovarov

Dátum lehoty na predkladanie ponúk:
Do 11.06.2019 do 12:00 hod.

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie
predmetu zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na 2 desatinné miesta.
5. Dátum vyhodnotenia cenových ponúk:
Dňa 28.06.2019.
6.

Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov:

P. č.

1.

2.

3.

4.

Identifikácia oslovených potenciálnych
uchádzačov

SOITRON, s.r.o.
Plynárenská 5
Bratislava 829 75
Kodys Slovensko, s.r.o.
Sliačska 2
83102 Bratislava
SICONET a.s.
Kloknerova 2249/9
14800 Praha 14
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava 817 62

Dátum a spôsob doručenia výzvy na
predkladanie ponúk

24.05.2019 – email
24.05.2019 – email

24.05.2019– email
24.05.2019 – email
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5.

mediatip.sk, s. r. o.
Bratislavská 432/7
Dubnica nad Váhom 018 41

24.05.2019 – email

Zadávateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk dňa 24.05.2019 na svojej webovej stránke
https://www.tntel.sk/aktuality/12/vyzva-na-predkladanie-ponuk/ a zároveň ju zaslal v ten istý
deň na email zakazkycko@vlada.gov.sk.
7.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku

P. č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Identifikácia oslovených
potenciálnych uchádzačov

Barco Slovakia, s.r.o.
Nové Záhrady I 11
Bratislava 821 05
East-Gate
Automation, s.r.o.
Devínska cesta
1/3702
84104 Bratislava
Kodys Slovensko, s.r.o.
Sliačska 2
83102 Bratislava
mediatip.sk, s. r. o.
Bratislavská 432/7
Dubnica nad Váhom 018 41
SICONET a.s.
Kloknerova 2249/9
14800 Praha 14
MM Developments.r.o.
Vojtecha Tvrdého 14
010 01 Žilina

Dátum a spôsob
predloženia cenových
ponúk

Cenová ponuka
za celý predmet
zákazky bez
DPH

Poradie

06.06.2019 – email

40 640,00

3.

06.06.2019 – email

41 605,00

4.

06.06.2019 – email

39 250,00

1.

06.06.2019 - email

46 410,00

6.

06.06.2019 - email

40 614,00

2.

07.06.2019 - email

42 850,00

5.

Posúdenie splnenia podmienok účastiuchádzačov, ktorí doručili ponuku:
Zadávateľ v bode 7 Výzvy na predkladanie ponúk požadoval nasledovné:
7.1.2 Uchádzač predloží v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar – čo uchádzač
preukáže výpisom z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra
(postačuje predloženie kópie alebo scanu dokladu).
Barco Slovakia, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Sken výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. platného ku dňu
06.06.2019, z ktorého vyplýva, že uchádzač je oprávnený na dodanie tovaru, ktorý je
predmetom tejto zákazky. Zadávateľ konštatuje, že uchádzač splnil určené podmienky
účasti.
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East-Gate Automation, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Sken výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. platného ku dňu
09.05.2019, z ktorého vyplýva, že uchádzač je oprávnený na dodanie tovaru, ktorý je
predmetom tejto zákazky. Zadávateľ konštatuje, že uchádzač splnil určené podmienky
účasti.
Kodys Slovensko, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Sken výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. platného ku dňu
15.05.2019, z ktorého vyplýva, že uchádzač je oprávnený na dodanie tovaru, ktorý je
predmetom tejto zákazky. Zadávateľ konštatuje, že uchádzač splnil určené podmienky
účasti.
mediatip.sk, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Sken výpisu z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti platného ku dňu
04.06.2019, z ktorého vyplýva, že uchádzač je oprávnený na dodanie tovaru, ktorý je
predmetom tejto zákazky. Zadávateľ konštatuje, že uchádzač splnil určené podmienky
účasti.
SICONET a.s.
Uchádzač predložil:
Sken výpisu z Obchodního rejstříku vedeného Měským soudem v Praze platného ku dňu
07.05.2019, z ktorého vyplýva, že uchádzač je oprávnený na dodanie tovaru, ktorý je
predmetom tejto zákazky. Zadávateľ konštatuje, že uchádzač splnil určené podmienky
účasti.
M&M Development s.r.o.
Uchádzač predložil:
Sken výpisu z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti platného ku dňu
06.06.2019, z ktorého vyplýva, že uchádzač je oprávnený na dodanie tovaru, ktorý je
predmetom tejto zákazky. Zadávateľ konštatuje, že uchádzač splnil určené podmienky
účasti.
9.

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzačov, ktorí doručili
ponuku
Zadávateľ požadoval v bode 8.1.3 Výzvy na predkladanie ponúk nasledovné:
7.1.3 Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky – predloženie vyplnenej tabuľky
uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Výzvy – predloženie vyplnenej tabuľky uvedenej v Prílohe č.
2 tejto Výzvy – uchádzač v predmetnej tabuľke vyplní ním ponúknuté technické parametre
(uchádzač môže predložiť aj technický list, či obdobný dokument k predmetu zákazky s
uvedením technických parametrov, fotografií alebo technických nákresov ponúknutého
tovaru).
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Barco Slovakia, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk v ktorej deklaroval, že spĺňa všetky
požiadavky na predmet zákazky zadané zadávateľom vo Výzve.
East-Gate Automation, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk v ktorej deklaroval, že spĺňa všetky
požiadavky na predmet zákazky zadanézadávateľom vo Výzve.
Kodys Slovensko, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk. Zadávateľ požiadal uchádzača
o vysvetlenie jeho ponuky. Zadávateľ na základe predloženého vysvetlenia skonštatoval,
že uchádzač spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky zadané zadávateľom vo Výzve.
mediatip.sk, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk v ktorej deklaroval, že spĺňa všetky
požiadavky na predmet zákazky zadanézadávateľom vo Výzve.
SICONET a.s.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk v ktorej deklaroval, že spĺňa všetky
požiadavky na predmet zákazky zadané zadávateľom vo Výzve.
M&M Development s.r.o.
Uchádzač predložil:
Vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk v ktorej deklaroval, že spĺňa všetky
požiadavky na predmet zákazky zadanézadávateľom vo Výzve.
10. Posúdenie splnenia obsahových náležitostí ponukyuchádzačov, ktorí doručili
ponuku:
Zadávateľpožadoval v bode 7.1.1 a 7.1.4 Výzvy na predkladanie ponúk nasledovné:
7.1.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií (vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný
štatutárnym orgánom uchádzača), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy;
7.1.4 Kúpna zmluva – predloženie vyplnenej a podpísanej Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí
prílohu č. 3 tejto Výzvy), prílohy zmluvy sa nepredkladajú do ponuky, predkladá ich
až úspešný uchádzač k podpisu zmluvy.
Barco Slovakia, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Všetky doklady požadované v bodoch 7.1.1 a 7.1.4 výzvy.
East-Gate Automation, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Všetky doklady požadované v bodoch 7.1.1 a 7.1.4 výzvy.
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Kodys Slovensko, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Zadávateľ požiadal uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky. Zadávateľ na základe
predloženého vysvetlenia skonštatoval, že uchádzač predložil všetky doklady požadované
v bodoch 7.1.1 a 7.1.4 výzvy.
mediatip.sk, s.r.o.
Uchádzač predložil:
Všetky doklady požadované v bodoch 7.1.1 a 7.1.4 výzvy.
SICONET a.s.
Uchádzač predložil:
Všetky doklady požadované v bodoch 7.1.1 a 7.1.4 výzvy.
M&M Development s.r.o.
Uchádzač predložil:
Všetky doklady požadované v bodoch 7.1.1 a 7.1.4 výzvy.
11. Úplné vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie:
Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a obsahových
náležitostí ponuky zadávateľ pristúpil k vyhodnoteniu ponúk na základe stanoveného
kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena celkom za celý predmet
zákazky bez DPH, v členení cena bez DPH, sadzba DPH v % a konečná cena s DPH.
Uchádzači uviedli navrhovanú cenu celkom vrátane DPH.
Na základe vyššie uvedeného kritéria sa úspešným uchádzačom s najnižšou cenou stala
spoločnosť:
Kodys Slovensko, s.r.o.
Sliačska 2
83102 Bratislava
s cenou 39 250,00- EUR bez DPH za celý predmet zákazky, čím sa umiestnil na základe
stanoveného kritéria vyhodnotenia na prvom mieste v poradí.
Z uvedeného dôvodu zadávateľ vyzve úspešného uchádzača Kodys Slovensko, s.r.o.
na podpis Zmluvy ako výsledku prieskumu trhu na daný predmet zákazky.
Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky a vysvetľovanie.
Trenčín dňa 02.07.2019
Ing. Tomáš Kútny
konateľ
tnTEL, s.r.o.
......................................
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