Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk
prieskum trhu zrealizovaný na základe Metodického výkladu CKO č. 6
Názov Prijímateľa:
Sídlo Prijímateľa:
IČO Prijímateľa:
Predmet / názov zákazky:

H & H Slovakia, s.r.o.
Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov
36 492 647
Zavedenie nových technológií – veľkoformátová UV atramentová
tlačiareň
Názov projektu:
Rozvoj spoločnosti H & H Slovakia, s.r.o.
Operačný program:
Výskum a inovácie
ITMS 2014+:
313031F622
Druh zákazky (tovary / služby / práce): Tovar
Spôsob vykonania prieskumu trhu:
Na základe Metodického výkladu CKO č. 6, účinného ku dňu
9.10.2018: zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na
stránke www.partnerskadohoda.sk , na verejne dostupnom
webovom sídle osoby splnomocnenej pre procese verejného
obstarávania a zaslaním Výzvy na predkladanie ponúk trom
hospodárskym subjektom oprávneným dodávať tovar rovnaký
alebo podobný ako je predmet zákazky.
Max. výška sumy určenej Prijímateľom na financovanie predmetu zákazky: 105.080,00 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: Najnižšia cena s DPH
Prijímateľ v zmysle požiadaviek uvedených v Metodickom výklade CKO č. 6 zverejnil Výzvu na
predkladanie ponúk a to:
1. Dňa 14.11.2018 na emailovú adresu: zakazkycko@vlada.gov.sk – doklad – viď dokumentácia z PT
2. Dňa 14.11.2018 zverejnil Výzvu na web stránke: www.cepartners.sk – doklad – viď dok. Z PT
3. Dňa 14.11.2018 zaslal Výzvu nasledovným hospodárskym subjektom:
a) TEGEM, s.r.o. Sadová 7, 900 91 Limbach, IČO: 36 750 298, emailová adresa: tegem@tegem.sk.
Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu:
Spoločnosť nemá vlastnú webovú stránku. Z činností uvedených v Obchodnom registri je zrejmé, že ide
o obchodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou. Bola oslovená
na základe skúseností z minulého obdobia. Jediným spoločníkom a konateľom tejto obchodnej
spoločnosti je Ing. Henrich Raduška, ktorý či už ako fyzická osoba- SZČO, tak aj ako právnická osoba
TEGEM, s.r.o. dlhodobo pôsobí v oblasti predaja a servisu veľkoformátových tlačiarní. Spoločnosť
TEGEM, s.r.o. sa zúčastnila aj výberu dodávateľa na predmet zákazky prostredníctvom EKS, ktorý zo
strany poskytovateľa NFP nebol schválený.
b) SPANDEX, s.r.o, Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava, IČO: 17 330 386, emailová adresa:
rostislav.vystrciljr@spandex.com
Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu:
Spoločnosť SPANDEX, s.r.o. dlhodobo pôsobí v oblasti predaja atramentových tlačiarní – viď webovú
stránku. Spoločnosť bola oslovená na základe skúseností z minulého obdobia. Rovnako tak sa táto
spoločnosť zúčastnila výberu dodávateľa na predmet zákazky prostredníctvom EKS, ktorý zo strany
poskytovateľa NFP nebol schválený. Webová stránka: www.spandex.sk
c) TEPEDE SLOVAKIA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 31 351 611, emailová adresa:
tepede@tepede.sk
Zdôvodnenie oslovenia tohto hospodárskeho subjektu:
Spoločnosť TEPEDE SLOVAKIA, s.r.o. má vo svojom obchodnom portfóliu aj predaj UV tlačiarní.
Spoločnosť bola oslovená na základe informácií, ktoré má Prijímateľ zo svojej obchodnej činnosti.
Webová stránka: www.tepede.sk.

Zoznam oslovených hospodárskych subjektov:
Názov
osloveného
dodávateľa

TEGEM, s.r.o.,
Sadová 7,
900 91 Limbach
IČO: 36750298
SPANDEX s.r.o.
Zátišie 10/A
831 03 Bratislava
IČO: 17 330 386

TEPEDE
SLOVAKIA, s.r.o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava
IČO: 31 351 611

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia –
viď
dokumentácia z
PT

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

Dátum doručenia
emailovej Výzvy –
potvrdzujúci email
o doručení Výzvy – viď
dokumentácia z PT

14.11.2018

mailom zaslaná
výzva

áno

14.11.2018
Potvrdenie o doručení z emailovej
adresy: tegem@tegem.sk

14.11.2018

mailom zaslaná
výzva

áno

14.11.2018

mailom zaslaná
výzva

áno

Doručená
ponuka:
áno/nie

áno

14.11.2018
Potvrdenie o doručení z emailovej
adresy:
Rostislav.vystrciljr@spandex.com

áno

Potvrdenie o doručení z emailovej
adresy:
danka@tepede.sk zo dňa
14.11.2018
martin@tepede.sk zo dňa
14.11.2018
dekan@tepede.sk zo dňa
14.11.2018
donath@tepede.sk zo dňa
14.11.2018
barbora@tepede.sk zo dňa
14.11.2018
izak@tepede.sk zo dňa
14.11.2018

nie

Zoznam predložených ponúk v lehote na predloženie cenovej ponuky stanovenej Prijímateľom
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku

TEGEM, s.r.o.,
Sadová 7,
900 91 Limbach
IČO: 36750298

SPANDEX s.r.o.
Zátišie 10/A
831 03 Bratislava
IČO: 17 330 386

CREDO, spol. s r.o.
Dopravná 5
955 01 Topoľčany

Dátum doručenia cenovej
ponuky

22.11.2018 o 17:22 hod.

Spôsob doručenia cenovej ponuky

Emailom na adresu:
hahslovakia@hahslovakia.sk
a

Návrh na
plnenie kritéria
Najnižšia cena
s DPH

áno

obstaravanie@cepartners.sk

21.11.2018 o 10:15 hod.

Emailom na adresu:
hahslovakia@hahslovakia.sk
a

áno

obstaravanie@cepartners.sk

22.11.2018 o 12:03 hod.

Emailom na adresu:
hahslovakia@hahslovakia.sk
a
obstaravanie@cepartners.sk

áno

Poradie doručených cenových ponúk na základe najnižšej ceny s DPH:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Návrh na plnenie kritéria
Najnižšia cena s DPH

Poradie
uchádzačov

124.740,00 EUR

2.

124.008,00 EUR

1.

125.148,00 EUR

3.

TEGEM, s.r.o.,
Sadová 7,
900 91 Limbach
IČO: 36750298
SPANDEX s.r.o.
Zátišie 10/A
831 03 Bratislava
IČO: 17 330 386
CREDO, spol. s r.o.
Dopravná 5
955 01 Topoľčany

Vyhodnotenie ponúk:
I. Uchádzač SPANDEX, s.r.o.:
Obsah ponuky:

Uchádzačova ponuka obsahovala všetky doklady požadované Prijímateľom vo Výzve na predkladanie
ponúk.
Splnenie podmienok účasti:
A) Osobné postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol, že spoločnosť má v predmete činnosti v Obchodnom registri SR
uvedené, cit.: „ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) od roku 2012. Výpis z Obchodného registra nepredložil.
Prijímateľ si z verejne dostupných zdrojov overil, že uchádzač má v Obchodnom registri SR medzi
činnosťami uvedenú aj činnosť kúpy tovaru na účely jeho predaja.
B) Finančné a ekonomické postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke uviedol, že má účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok
a rovnako uviedol, že hodnota ekonomického ukazovateľa INDEX N05 za aritmetický priemer
z posledných troch ukončených hospodárskych rokov je vyšší ako 0,9.

Vzhľadom k tomu, že uchádzač ako právnická osoba so sídlom na území SR má účtovné závierky
zverejnené v Registri účtovných závierok, prijímateľ si overil zverejnenie účtovných závierok v Registri
účtovných závierok SR a rovnako tak si overil hodnotu požadovaného ekonomického ukazovateľa
INDEX N05. Prílohou tohto vyhodnotenia je výstup z analytického portálu spoločnosti FinStat a.s. – t.j.
finančný report spoločnosti SPANDEX, s.r.o. Z finančného reportu vyplýva, že spoločnosť SPANDEX,
s.r.o. v posledných troch ukončených hospodárskych rokoch dosiahla nasledovnú hodnotu
ekonomického ukazovateľa INDEX N05:

SPANDEX, s.r.o.
INDEX N05

2015

2016

2017

Ø rokov

1,29

1,31

1,09

1,23

Požadované
hodnoty Ø
rokov
≥ 0,9

Splnenie
áno

C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač vo svojej ponuke predložil opis predmetu zákazky, ktorý má záujem dodať. Zároveň v opise
predmetu zákazky uviedol aj názov výrobcu a typové označenie výrobku.
Prijímateľ si overil súlad parametrov predložených uchádzačom s parametrami, ktoré boli uvedené
v Opise predmetu zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk.
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač SPANDEX, s.r.o. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve na
predkladanie ponúk.
Splnenie požiadavky na predmet zákazky:
Prijímateľ požadoval od uchádzačov uviesť vo svojich cenových ponukách informáciu, ktoré
autorizované servisné stredisko bude počas trvania záručnej doby využívať. Uchádzač mal uviesť
minimálne názov, sídlo, IČO autorizovaného strediska, meno a priezvisko kontaktnej osoby a emailovú
adresu a telefonický kontakt na túto osobu.
Uchádzač SPANDEX s.r.o. vo svojej ponuke uviedol informáciu o autorizovanom servisnom stredisku
vrátane požadovaných údajov zo strany Prijímateľa.
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač SPANDEX, s.r.o. splnil požiadavku Prijímateľa na predmet
zákazky.

II. Uchádzač TEGEM, s.r.o.:
Obsah ponuky:

Uchádzačova ponuka obsahovala všetky doklady požadované Prijímateľom vo Výzve na predkladanie
ponúk.
Splnenie podmienok účasti:
A) Osobné postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke predložil Výpis z OR – stiahnutý z internetu. V predmete činností má
uvedenú aj činnosť kúpy tovaru na účely jeho predaja, čím splnil podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia.
Prijímateľ si z verejne dostupných zdrojov overil, že uchádzač má v Obchodnom registri SR medzi
činnosťami uvedenú predmetnú činnosť.
B) Finančné a ekonomické postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke čestne vyhlásil, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia.
Prijímateľ nebude požadovať od uchádzača preukázanie splnenia tejto podmienky účasti, nakoľko
uchádzač nepredložil najvýhodnejšiu cenový ponuku.
Vzhľadom k tomu, že uchádzač je právnická osoba so sídlom na území SR a má účtovné závierky
zverejnené v Registri účtovných závierok, Prijímateľ si overil ich zverejnenie a zároveň si overil hodnotu
požadovaného ekonomického ukazovateľa INDEX N05 na analytickom portály spoločnosti FinStat a.s..
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač by, v prípade posudzovania splnenia tejto podmienky účasti
Prijímateľom, splnil podmienku účasti, nakoľko ekonomický ukazovateľ INDEX N05 v posledných troch
ukončených hospodárskych rokoch dosiahol nasledovnú hodnotu:

TEGEM s.r.o.
INDEX N05

2015

2016

2017

Ø rokov

3,65

N/A

1,47

1,71

Požadované
hodnoty Ø
rokov
≥ 0,9

Splnenie
áno

C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač vo svojej ponuke čestne vyhlásil, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Prijímateľ nebude požadovať od uchádzača preukázanie splnenia tejto podmienky účasti, nakoľko
uchádzač nepredložil najvýhodnejšiu cenový ponuku.

Prijímateľ konštatuje, že uchádzač TEGEM, s.r.o. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve na
predkladanie ponúk týkajúce sa osobného postavenia a finančného a ekonomického postavenia
a predbežne splnil aj podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Splnenie požiadavky na predmet zákazky:
Prijímateľ požadoval od uchádzačov uviesť vo svojich cenových ponukách informáciu, ktoré
autorizované servisné stredisko bude počas trvania záručnej doby využívať. Uchádzač mal uviesť
minimálne názov, sídlo, IČO autorizovaného strediska, meno a priezvisko kontaktnej osoby a emailovú
adresu a telefonický kontakt na túto osobu.
Uchádzač TEGEM s.r.o. vo svojej ponuke uviedol informáciu o autorizovanom servisnom stredisku
vrátane požadovaných údajov zo strany Prijímateľa ( táto informácia je uvedené ako súčasť čestného
prehlásenia finančného a ekonomického postavenia).
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač TEGEM, s.r.o. splnil požiadavku Prijímateľa na predmet zákazky.

III. Uchádzač CREDO, s.r.o.:
Obsah ponuky:

Uchádzačova ponuka obsahovala všetky doklady požadované Prijímateľom vo Výzve na predkladanie
ponúk.
Splnenie podmienok účasti:
A) Osobné postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke rovnako predložil Výpis z OR – stiahnutý z internetu. V predmete činností
má uvedenú aj činnosť kúpy tovaru na účely jeho predaja, čím splnil podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia.
Prijímateľ si z verejne dostupných zdrojov overil, že uchádzač má v Obchodnom registri SR medzi
činnosťami uvedenú predmetnú činnosť.
B) Finančné a ekonomické postavenie:
Uchádzač vo svojej ponuke čestne vyhlásil, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia.
Prijímateľ nebude požadovať od uchádzača preukázanie splnenia tejto podmienky účasti, nakoľko
uchádzač nepredložil najvýhodnejšiu cenový ponuku.
Vzhľadom k tomu, že uchádzač je právnická osoba so sídlom na území SR a má účtovné závierky
zverejnené v Registri účtovných závierok, Prijímateľ si overil ich zverejnenie a zároveň si overil hodnotu
požadovaného ekonomického ukazovateľa INDEX N05 na analytickom portály spoločnosti FinStat a.s..
Prijímateľ konštatuje, že uchádzač by, v prípade posudzovania splnenia tejto podmienky účasti
Prijímateľom, splnil podmienku účasti, nakoľko ekonomický ukazovateľ INDEX N05 v posledných troch
ukončených hospodárskych rokoch dosiahol nasledovnú hodnotu:

CREDO s.r.o.
INDEX N05

2015

2016

2017

Ø rokov

1,54

7,64

0,04

3,07

Požadované
hodnoty Ø
rokov
≥ 0,9

Splnenie
áno

C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač vo svojej ponuke čestne vyhlásil, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Prijímateľ nebude požadovať od uchádzača preukázanie splnenia tejto podmienky účasti, nakoľko
uchádzač nepredložil najvýhodnejšiu cenový ponuku.

Prijímateľ konštatuje, že uchádzač CREDO, s.r.o. splnil podmienky účasti stanovené vo Výzve na
predkladanie ponúk týkajúce sa osobného postavenia a finančného a ekonomického postavenia
a predbežne splnil aj podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Splnenie požiadavky na predmet zákazky:
Prijímateľ požadoval od uchádzačov uviesť vo svojich cenových ponukách informáciu, ktoré
autorizované servisné stredisko bude počas trvania záručnej doby využívať. Uchádzač mal uviesť
minimálne názov, sídlo, IČO autorizovaného strediska, meno a priezvisko kontaktnej osoby a emailovú
adresu a telefonický kontakt na túto osobu.
Uchádzač CREDO s.r.o. vo svojej ponuke uviedol, že prípadné záručné opravy budú realizované v
autorizovanom servise počas trvania záručnej doby. Neuviedol požadované informácie
o autorizovanom servisnom stredisku.
Prijímateľ konštatuje, že vzhľadom k tomu, že cenová ponuka uchádzača CREDO, s.r.o. nebola
vyhodnotená ako najnižšia s DPH a dokonca sa cenou umiestnila na poslednom mieste v poradí,
nepožiada uchádzača o doplnenie svojej ponuky o požadované informácie.
Vyhodnotenie ponúk:
Obsah predloženej ponuky
Uchádzač – PORADOVÉ ČÍSLO PONUKY
Podľa ceny
Identifikačné údaje
uchádzača
Splnenie podmienky účasti
týkajúcej sa osobného
postavenia
Splnenie podmienky účasti
týkajúcej sa finančného
a ekonomického postavenia
Splnenie podmienky účasti
týkajúcej sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti
Údaje o servisnom stredisku
Návrh na plnenie kritérií –
cenový návrh
Čestné vyhlásenie
o povinnosti zápisu do RPVS
Návrh Kúpnej zmluvy
s cenou a potvrdený zo strany
uchádzača
Výsledok vyhodnotenia

Uchádzač č. 1
SPANDEX, s.r.o.

Uchádzač č. 2
TEGEM, s.r.o.

Uchádzač č. 3
CREDO, spol. s r.o.

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO
ÁNO

ÁNO
ÁNO

Nie
ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Splnené
podmienky
účasti,
požiadavka na
predmet zákazky
a náležitosť
ponuky

Splnené
podmienky
účasti,
požiadavka na
predmet zákazky
a náležitosť
ponuky

Splnené
podmienky účasti
a náležitosti
ponuky.

POZNÁMKY

Prijímateľ na základe vyhodnotenia ponúk a na základe cenových ponúk uchádzačov zostavil
konečné poradie uchádzačov:
Poradie doručených cenových ponúk na základe najnižšej ceny s DPH:
Názov a sídlo
uchádzača,
ktorý predložil
ponuku
SPANDEX s.r.o.
Zátišie 10/A
831 03 Bratislava
IČO: 17 330 386
TEGEM, s.r.o.,
Sadová 7,
900 91 Limbach
IČO: 36750298
CREDO, spol.
s r.o.
Dopravná 5
955 01 Topoľčany

Návrh na plnenie kritéria
Najnižšia cena s DPH

Poradie
uchádzačov

124.008,00 EUR

1.

124.740,00 EUR

2.

125.148,00 EUR

3.

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/ miesto podnikania uchádzača

P. č.
1.

--

Dôvod vylúčenia uchádzača
--

Identifikácia úspešného uchádzača a cena víťaznej ponuky:
P. č.
1.

Obchodné meno/názov uchádzača
Sídlo/ miesto podnikania uchádzača
SPANDEX s.r.o., Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava,
IČO: 17 330 386

Cena ponuky s DPH
124.008,00 EUR

Uchádzačom bude odoslané oznámenie o výsledku prieskumu trhu a s úspešným uchádzačom bude
podpísaná Kúpna zmluva po vykonaní administratívnej kontroly procesu prieskumu trhu zo strany
poskytovateľa NFP.
Kúpna zmluva: lehota plnenia: 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
miesto dodania: Priemyselná ulica, Bardejov
doba splatnosti faktúry: 60 dní
Meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala prieskum trhu: Ing. Zuzana Lenická
Miesto a dátum vykonania prieskumu trhu: Bratislava, 27.11.2018

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

Prílohy k Záznamu z vyhodnotenia cenových ponúk:
1. Výzva na predloženie cenovej ponuky
2. Zaslanie Výzvy na predloženie cenovej ponuky v zmysle MV CKO č. 6
3. Prijaté cenové ponuky
4. Doklady preukazujúce osobné postavenie uchádzačov a splnenie podmienky účasti finančného
a ekonomického postavenia
5. Oznámenie o výsledku PT zaslané uchádzačom

