TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, 03317 Liptovský Hrádok
___________________________________________________________________________

Zápisnica o vyhodnotení prieskumu trhu
V zmysle Všeobecného metodického usmernenia UVO č.7/2018, v zmysle Príručky k procesu
verejného obstarávania pre OP VaI verzia 6.0 a v zmysle Metodického pokynu CKP č.12,
verzia 4
Názov zákazky: Univerzálna poloautomatická výrobná linka sendvičových panelov –
logický celok č.4.
Predpokladaná hodnota podľa výšky schváleného nenávratného finančného príspevku:
114 670,00,- €
Predmetom prieskumu trhu je nákup univerzálnej poloautomatickej výrobnej linky na výrobu
sendvičových panelov.
Druh predmetu: tovar
Výška nenávratného finančného príspevku: 35 %
Druh zákazky: nespadá pod ZVO
Obstarávateľský subjekt je subjektom podľa § 8 ods.2 zákona
Postup verejného obstarávania: prieskum trhu pre zákazky, ktorých hodnota bez DPH sa
rovná, alebo presahuje 100 000 eur.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky bez
DPH.
___________________________________________________________________________
Priebeh vyhodnotenia ponúk
Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli vylúčené podľa určených kritérií na základe
stanovených pravidiel ich uplatnenia, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku
súťaž dňa 03.12.2018 o 14:00 hodine.
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila túto zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia
komisie. Členovia komisie potvrdili svoju účasť a súhlas s obsahom tejto zápisnice priamo
v tejto zápisnici.
a) Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk:
člen komisie: Rízek Stanislav, Ing.
člen komisie: Ján Čech

b) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie
ponúk:
Názov potenciálneho dodávateľa

Dátum a čas zaslania výzvy

Viliam LUKÁČ PÁLENÍK VVLP, Hlavná
588/40, 922 41 Drahovce

19.11.2018, 12:32 hod.

IČO: 34 664 891
F. M. T. Group, s.r.o., Sedliště 463, 739 36
Sedliště, Č.R.

19.11.2018, 12:32 hod.

IČO: 268 481 04
GLUESTREAM s.r.o., Krškanská 3889/8C,
949 05 Nitra

19.11.2018, 12:32 hod.

IČO: 47 854 570
Ideaprogres s.r.o., Winterova 18/1756, 921
01 Piešťany

19.11.2018, 12:32 hod.

IČO: 44 004 397
Potenciálnych dodávateľov sme oslovili na základe predchádzajúcich skúseností a konzultácií
pri príprave Žiadosti o NFP.
c) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuky:
Názov potenciálneho
dodávateľa
Viliam LUKÁČ PÁLENÍK
VVLP,

Dátum a čas
predloženia ponuky

Ponúkaná cena za predmet
zákazky v € bez DPH

Ponuku nepredložil, telefonicky oznámil, že požadovaný
typ technológie už nerealizujú.

F. M. T. Group, s.r.o.

26.11.2018, 13:55 hod.

181 100,00 €

GLUESTREAM s.r.o

22.11.2018, 14:01 hod.

171 060,00 €

Ideaprogres s.r.o.,

22.11.2018, 11:33 hod.

184 200,00 €

d) Zoznam vylúčených potenciálnych dodávateľov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Nikto z účastníkov nebol vylúčený.
e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Žiadna z ponúk nebola mimoriadne nízka.
f) Poradie potenciálnych dodávateľov:
1. GLUESTREAM s.r.o., Krškanská 3889/8C, 949 05 Nitra
2. F. M. T. Group, s.r.o., Sedliště 463, 739 36 Sedliště, Č.R.
3. Ideaprogres s.r.o., Winterova 18/1756, 921 01 Piešťany

g) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov
úspešnosti ponuky alebo ponúk:
1. GLUESTREAM s.r.o., Krškanská 3889/8C, 949 05 Nitra, IČO: 47 854 570
Dôvod úspešnosti: Najnižšia cena

h) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
F. M. T. Group, s.r.o., Sedliště 463, 739 36 Sedliště, Č.R.
Uchádzač splnil podmienky účasti – predložil všetky požadované doklady.
Oprávnenosť dodávať tovary v rozsahu predmetu zákazky bola komisia overila nahliadnutím
do obchodního rejstříku ČR (v súlade s § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z.)
GLUESTREAM s.r.o., Krškanská 3889/8C, 949 05 Nitra
Uchádzač splnil podmienky účasti – predložil všetky požadované doklady.
Oprávnenosť dodávať tovary v rozsahu predmetu zákazky bola komisia overila nahliadnutím
do obchodného registra SR (v súlade s § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z.)
Ideaprogres s.r.o., Winterova 18/1756, 921 01 Piešťany
Uchádzač splnil podmienky účasti – predložil všetky požadované doklady.
Oprávnenosť dodávať tovary v rozsahu predmetu zákazky bola komisia overila nahliadnutím
do obchodného registra SR (v súlade s § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z.)
i) Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača a typ stroja
171 060,00 € bez DPH, ATYP - KLEI ADHESIVE MACHINERY
j) Lehota realizácie
Do 30.04.2019
j) Miesto realizácie
Tesla Liptovský Hrádok a.s., Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok.
Záver
Komisia týmto ukončila svoju činnosť a odovzdala všetky ponuky a kompletnú dokumentáciu
verejnému obstarávateľovi.

1Zápisnicu spracoval: Ing. Rízek Stanislav dňa: 03.10.2018
podpis: ..........................................

Podpisy členov komisie:
člen komisie: Rízek Stanislav, Ing. ..................................................
člen komisie: Ján Čech

..................................................

