Evidenčné číslo VO: BV/2019/05

ZÁPISNICA Z HODNOTENIA PONÚK
v rámci hodnotenia súťažných ponúk
na výber dodávateľa tovaru s názvom

„Zariadenia na výrobu umeleckých výrobkov zo skla“
1.

Identifikácia kupujúceho:

Názov:

FENIX GLASS design s.r.o.

Sídlo:

Zimná 3, 821 02 Bratislava

Zastúpený:

Achilleas Sdoukos, konateľ

IČO:

45312737

IČ DPH:

SK2022941613

Telefón:

+421 903 474 833

E-mail:

atelier@achilleas.glass

2.

Druh zákazky

Zákazka na dodanie tovaru.
3.

Názov zákazky:

Zariadenia na výrobu umeleckých výrobkov zo skla.
4.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky obstaranie tovaru:

Hladina na
brúsenie
skla

Vŕtačka

DIA píla na
rezanie

1

Horizontálna brúska - základom stroja je robustný podstavec, ktorý zaručuje dokonalú tuhosť, v jeho strede je uložené
vreteno. Pohon stroja zaisťuje asynchrónny elektromotor, otáčky stroja sú volené podľa vybraného brúsiaceho nástroja.
Najnižšie bežné používané táčky sú 300 otáčok/min, najvyššie používané otáčky sú 1500 otáčok/min.
Vŕtačka určená na precízne technické vŕtanie do skla.
Min. technické parametre zariadenia:
Rotační prívod vody, vodné hospodárstvo (čerpadlo, zberná vaňa, nádrž na kvapalinu, rozvody).
Min. vŕtacia hĺbka : 20 mm
Otáčky : min. 1400 ot./min
Výkon motora : min. 740W
Cena obsahuje zariadenie vrátane príslušenstva, dopravu, jej sprevádzkovanie a tiež zaškolenie obsluhy. Cena bežná na
trhu v danom čase a na danom mieste.
Priemyselná dlaždicová píla (vhodná na rezanie skla) určená na presné rezanie. Požadované min. techn. parametre: píla s
2,2kW/2800 ot./min motorom a s vozíkom pre úplne rovné a veľmi presné rezy. Systém prúdenia vody a odvodu kalu,
vďaka ktorému je možné vodu nasmerovať buď do drážky vozíka ale pomocou krytu kotúča priamo na rezný kotúč.
Diamantový kotúč namočený vo vode pri rezaní v drážke vozíka zabezpečuje čisté pracovisko možnosť pílenia aj v
interiéroch. Píla vybavená systémom, ktorý upozorní operátora na preťaženie píly, čo zabraňuje poškodeniu motora a
predlžuje jeho životnosť. Nastaviteľná rezná hlava umožňuje rezať pod uhlom medzi 25 a 45 stupňov, dĺžka rezu je min.
600 mm, hĺbka rezu min. 125 mm, osvetlenie pracovného priestoru, mechanicky nastaviteľný doraz posuvu stola, velmi
presné vedenie rezu zabezpečené napr. masívnym lineárnym vedením, kryté vedenie, možnost uzavretého vodného
okruhu a plynulých otáčok nástroja.
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5.

Operačný program:

Operačný program Výskum a inovácie (kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07)
Projekt: „ACHILLEAS glass Art v umeleckej a malosériovej produkcii”, Kód ITMS2014+: 313041K929.
6.

7.

Miesto dodania predmetu zákazky
Kraj:

Bratiskavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Miesto:

Zimná 3, 821 02 Bratislava a podľa bodu 4 výzvy

Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:

Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 4 mesiacov odo dňa predloženia objednávky zo strany
kupujúceho.
8.

Typ zmluvy:

Kupujúci uzavrie s jedným, t. j. úspešným uchádzačom, na základe výsledkov prieskumu trhu Kúpnu
zmluvu podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Výskum a inovácie (kód výzvy:
OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07), štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov kupujúceho v rámci projektu
„ACHILLEAS glass Art v umeleckej a malosériovej produkcii „, kód ITMS2014+: 313041K929. Podrobnejšie
viď zmluvu uvedenú v prílohe č. 1 výzvy.
10. Dňa 14.05.2019 kupujúci elektronicky mailom

vyzval 4 (slovom „štyroch“) potencionálnych

uchádzačov k zaslaniu súťažnej ponuky:
Dátum oslovenia

Spôsob
oslovenia

Názov: FACHMAN CENTRUM s. r. o.
Adresa: Kamenná 11, 01001 Žilina
IČO: 36438553
IČ DPH/DIČ: SK 2022116613

14.05.2019

mail

Názov: Ing. Ján Buchanec Technik
Adresa: Jesenského 14, 03601 Martin
IČO: 33576009
IČ DPH/DIČ: SK 1020495080

14.05.2019

mail

Áno – prijatie výzvy
potvrdené

Názov: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493, 023 02
Krásno nad Kysucou
IČO: 36 428 353
IČ DPH/DIČ: SK 2021961161

14.05.2019

mail

Áno – prijatie výzvy
potvrdené

Názov osloveného dodávateľa

Prijatá ponuka:
áno/nie
Áno – uchádzač
nepotvrdil prijatie výzvy,
avšak zaslal ponuku, t.j.
týmto sa potvrdzuje
prijatie

11. Hodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 24.05.2019 na adrese: FENIX GLASS design s.r.o., Zimná 3, 821
02 Bratislava.
12. Ponuku k stanovenému termínu, 24.05.2019 do 09:00 hod. predložili 3, slovom traja, uchádzači.
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A) OBCHODNÉ

MENÁ A SÍDLA ALEBO MIESTA PODNIKANIA VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ

PREDLOŽILI PONUKU:

PČ

1

2

3

Názov uchádzača
Názov: Ing. Ján Buchanec Technik
Adresa: Jesenského 14, 03601 Martin
IČO: 33576009
IČ DPH/DIČ: SK 1020495080
Názov: FACHMAN CENTRUM s. R. O.
Adresa: Kamenná 11, 01001 Žilina
IČO: 36438553
IČ DPH/DIČ: SK 2022116613
Názov: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493, 023
02 Krásno nad Kysucou
IČO: 36 428 353
IČ DPH/DIČ: SK 2021961161

Dátum doručenia

Spôsob doručenia

15.05.2019
16:33 h

mail

23.05.2019
15:45 h

mail

24.05.2019
08:51 h

mail

B) NÁVRH UCHÁDZAČOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ:
PČ

Názov uchádzača

Návrh na plnenie kritérií
Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
resp. cena celkom

1

Ing. Ján Buchanec Technik

21 310,00

2

FACHMAN CENTRUM s. r. o.

23 900,00

3

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

25 200,00

13. Zodpovedná osoba pristúpila k hodnoteniu ponuky, a to z hľadiska splnenia podmienok účasti,
podmienok a požiadaviek na predmet zákazky a kritéria uvedených vo výzve. Priebeh hodnotenia je
podrobne uvedený v hodnotiacom hárku komisie, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
A.

Zoznam uchádzačov požiadaní o zaslanie vysvetlenia/doplnenia k ponuke:
Neaplikuje sa.

B.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili vysvetlenie/doplnenie k ponuke v stanovenej lehote:
Neaplikuje sa.

C.

Zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, podmienky a požiadavky na predmet zákazky,
ostatné podmienky y a kritéria:
PČ

D.

Uchádzač

1

Ing. Ján Buchanec Technik

2

FACHMAN CENTRUM s. r. o.

3

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

Splnil/Nesplnil
splnil
Predbežne splnil s podmienkou, viď. hodnotiaci
hárok zodpovednej osoby
Predbežne splnil s podmienkou, viď. hodnotiaci
hárok zodpovednej osoby

Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia v rámci hodnotenia podmienok
účasti, podmienok a požiadaviek na predmet zákazky a kritéria:
Neaplikuje sa.
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14. Po vyhodnotení splnenia všetkých podmienok zodpovedná osoba pristúpila k prideleniu bodovej
hodnoty podľa Kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného vo výzve, ktorým je celková cena vyjadrená
v EUR bez DPH resp. celkom v EUR, ponúknutá uchádzačom.
Návrh uchádzačov na plnenie kritérií a bodové hodnotenie:
PČ

Názov uchádzača

Cena celkom
v EUR bez DPH
resp v EUR

Pridelené bodové
hodnotenie

Poradie
úspešnosti

1

Ing. Ján Buchanec Technik

21 310,00

100

1

2

FACHMAN CENTRUM s. r. o.

23 900,00

89,16

2

3

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

25 200,00

84,56

3

15. Na základe komplexného hodnotenia zodpovedná osoba odporučila kupujúcemu akceptovať
uchádzača:

Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 03601 Martin, IČO: 33576009

z hľadiska budúceho obchodného vzťahu. Zodpovedná osoba upozorňuje, že uchádzači spĺňajú všetky
podmienky účasti a podmienky na predmet zákazky a nevidí dôvod na zrušenie prieskumu trhu, čím by mohlo
dôjsť k narušeniu princípu rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a dikriminácie. Taktiež zrušením
prieskumu trhu by uchádzačom spôsobil neoprávnené administratívne náklady s prípravou ponuky.
PČ

Uchádzač

Poradie
úspešnosti

1

Ing. Ján Buchanec
Technik

1

2

FACHMAN
CENTRUM s. r. o.

2

3

Železiarstvo
HAMMER, s.r.o.

3

Dôvod úspešnosti resp.
neúspešnosti
Uchádzač je úspešný, nakoľko jeho
ponuka splnila podmienky účasti
a podmienky na premet zákazky a v
ponúknutých plneniach stanovených
kritérií dosiahla najvyššie bodové
hodnotenie.
Uchádzač nie je úspešný, nakoľko jeho
ponuka splnila podmienky účasti
a podmienky na premet zákazky, avšak v
ponúknutých plneniach stanovených
kritérií dosiahla nižšie bodové
hodnotenie ako úspešný uchádzač.
Uchádzač nie je úspešný, nakoľko jeho
ponuka splnila podmienky účasti
a podmienky na premet zákazky, avšak v
ponúknutých plneniach stanovených
kritérií dosiahla nižšie bodové
hodnotenie ako úspešný uchádzač.

Konečná zmluvná
cena úspešného
uchádzača
Cena v EUR bez DPH:
21 310,00
DPH v EUR:
4 262,00
Cena v EUR s DPH:
25 572,00
Cena v EUR bez DPH:
23 900,00
DPH v EUR:
4 780,00
Cena v EUR s DPH:
28 680,00
Cena v EUR bez DPH:
25 200,00
DPH v EUR:
5 040,00
Cena v EUR s DPH:
30 240,00

16. Dôvody, pre ktoré zodpovedná osoba odmietla podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou:
-

Zodpovedná osoba nemala výhrady proti priebehu vyhodnocovania ponúk a podpísala zápisnicu
bez výhrad.

17. Zodpovedná osoba na vyhodnotenie súťažných ponúk vyhlasuje, že spĺňa podmienky nestrannosti
a dôvernosti, a svoje prehlásenie potvrdzuje vo vyhlásení o nestrannosti a dôvernosti, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice.
18. Prílohy k zápisnici:
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-

Vyhlásenia o nestrannosti a dôvernosti zodpovednej osoby

-

Hodnotiaca tabuľka

-

Súťažné ponuky

19. Zodpovedná osoba platnosť svojho rozhodnutia potvrdzuje svojim podpisom, čím vyjadruje svoj súhlas
s priebehom a výsledkom hodnotenia.
Podpis zodpovednej osoby :
Meno a priezvisko
Achilleas Sdoukos
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Funkcia

Dátum

konateľ kupujúceho

24.05.2019
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Podpis

