ZÁPISNICA
Z VYHODNOTENIA PONÚK
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: ISTERMEAT a.s.
Sídlo:
Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:
Réka Világi - predseda predstavenstva
Ing. Erika Fenesová - podpredseda predstavenstva
IČO:
36 232 157
IČ DPH:
SK2020197047
2. Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovaru.
3. Názov zákazky:
Vzduchový kompresor.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je modernizácia zastaraného energeticky náročného centrálneho zdroja stlačeného vzduchu závodu.
Nový zdroj musí byť navrhovaný s ohľadom na dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti výroby stlačeného vzduchu, čo
najnižšej spotreby energie, nízkej hladiny hluku a prevádzkových nákladov. Strojovňa sa nachádza na technickom
medziposchodí prevádzky mäsovýroby. Predmetom zákazky je:
•
návrh,
•
dodávka,
•
montáž
•
nastavenie a
•
východisková revízna správa systému.

Základné vlastnosti a technické parametre systému:
Skrutkový kompresor s frekvenčným meničom a plynulou reguláciou výkonu s integrovaným
kondenzačným sušičom a filtráciou
Požadovaná trieda kvality podľa ISO 8573-1: 1-4-1
Výkon FAD (pri 7baroch) minimálne: 130L/s
Trieda efektivity hlavného hnacieho elektromotora: IE4
Šírka regulačného rozsahu: minimálny prietok max. 20% z maximálnej hodnoty prietoku (pri 7 bar) Pôdorysné
rozmery max.: 2m2 Hladina hluku max.: 68dBa
Maximálna energetická náročnosť podľa ISO 1217: SER=6.5kW/m3/min pri 8.5 bar a pri maximálnom výkone.
Riadiaca jednotka s grafickým displejom LCD.
Možnosť pripojenia na diaľkové riadenie a sledovanie kompresora.
Systém diaľkového monitoringu pomocou GSM siete.
Napojenie nového kompresora na jestvujúci rozvod stlačeného vzduchu.
Ďalšiu dokumentáciu k opisu predmetu zákazky verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 1a výzvy, ktorá bude tvoriť
prílohu č. 1 k zmluve o dielo.
5. Operačný program:
Operačný program Kvalita životného prostredia
Projekt: „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ISTERMEAT, a.s.”, Kód ITMS2014+: NFP310040R411.
6. Kód CPV:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
Doplnkový slovník:

42123400-1 Vzduchové kompresory
DA42-7
Vrátane inštalácie
DA26-9
Správa
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7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 32 491,33 EUR bez DPH

8.

Miesto dodania predmetu zákazky
Kraj:
Trnavský
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda
Miesto: Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 4 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
10. Typ zmluvy:
Verejný obstarávateľ uzavrie s jedným, t. j. úspešným uchádzačom, na základe výsledkov verejného obstarávania
Zmluvu o dielo uzatvorenú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
11.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kvalita životného prostredia, štátneho rozpočtu a vlastných
zdrojov verejného obstarávateľa v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ISTERMEAT,
a.s.”, Kód ITMS2014+: NFP310040R411. Podrobnejšie viď zmluvu uvedenú v prílohe č. 2 výzvy.
11.2 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: Podrobnejšie viď zmluvu uvedenú v prílohe č. 2
výzvy.
12. Dňa 25.07.2019 verejný obstarávateľ elektronicky mailom
uchádzačov k zaslaniu súťažnej ponuky:

vyzval 3 (slovom „troch“) potencionálnych

Dátum
oslovenia

Spôsob oslovenia

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Obchodný názov: Atlas Copco s. r. o.
Sídlo: Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava
IČO: 36 289 833
DIČ: 2022175595
IČ DPH: SK2022175595
Mail pre komunikáciu: marek.jambor@atlascopco.com

25.07.2019

mail

Áno

Obchodný názov: DVK servis s.r.o.
Sídlo: Dukelských hrdinov 659/59, 901 01 Malacky
IČO: 36 848 042
DIČ: 2022463432
IČ DPH: SK2022463432
Mail pre komunikáciu: rychtarcik@dvkservis.sk

25.07.2019

mail

Áno

Obchodný názov: ACJ, s.r.o.
Sídlo: Krajinská cesta 542, 931 01 Šamorín-Mliečno
IČO: 34 111 875
DIČ: 2020368108
IČ DPH: SK2020368108
Mail pre komunikáciu: p.hideghety@acj.sk

25.07.2019

mail

Áno

Názov osloveného dodávateľa
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13. Ponuku k stanovenému termínu, 24.07.2019 do 12:00 hod. predložili 2, slovom dvaja, uchádzači.
A) OBCHODNÉ MENÁ A SÍDLA ALEBO MIESTA PODNIKANIA VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ PREDLOŽILI
PONUKU:
PČ
1
2
3

Názov uchádzača
Obchodný názov: ACJ, s.r.o.
Sídlo: Krajinská cesta 542, 931 01 Šamorín-Mliečno
IČO: 34 111 875
Obchodný názov: Atlas Copco s. r. o.
Sídlo: Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava
IČO: 36 289 833
Obchodný názov: DVK servis s.r.o.
Sídlo: Dukelských hrdinov 659/59, 901 01 Malacky
IČO: 36 848 042

Dátum doručenia

Spôsob doručenia

05.08.2019
14:22 h

mail

06.08.2019
08:24 h

mail

06.08.2019
08:59 h

mail

B) NÁVRH UCHÁDZAČOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ:
PČ
1
2
3

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

Názov uchádzača
Obchodný názov: ACJ, s.r.o.
Sídlo: Krajinská cesta 542, 931 01 Šamorín-Mliečno
IČO: 34 111 875
Obchodný názov: Atlas Copco s. r. o.
Sídlo: Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava
IČO: 36 289 833
Obchodný názov: DVK servis s.r.o.
Sídlo: Dukelských hrdinov 659/59, 901 01 Malacky
IČO: 36 848 042

31 829,80
33 750,00
35 620,00

14. Hodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 06.08.2019 na adrese: Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda.
15. Verejný obstarávateľ pristúpil k hodnoteniu ponuky, a to z hľadiska splnenia podmienok účasti, podmienok a
požiadaviek na predmet zákazky a kritéria uvedených vo výzve:
Vyhodnotenie uchádzača: ACJ, s.r.o., Krajinská cesta 542, 931 01 Šamorín-Mliečno, IČO: 34 111 875
PČ

1

2

3

Podmienka podľa Výzvy
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO
Doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Čestné vyhlásenie uchádzača
o neprítomnosti konfliktu záujmov
§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO že u neho neexistuje
dôvod na vylúčenie – uchádzač uvedené
preukazuje vyplnením čestného prehlásenia
podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
Vyplnená zmluva o poskytovaní služieb
spolu s vyplnenou prílohou č.1 Rozpočet)

Vyhodnotenie

S/N
/ ČS

Uchádzač je oprávnený dodať predmet zákazky:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2005&SID=7&P=0

S

Uchádzač predložil sken čestného prehlásenia podľa prílohy č. 2
výzvy. Dokument je podpísaný konateľom Ing. Jurajom
Hideghétym zo dňa 05.08.2019.

S

Uchádzač predložil sken vyplnenej zmluvy. Dokument je
podpísaný konateľom Ing. Jurajom Hideghétym zo dňa
05.08.2019.
Zároveň uchádzač predložil aj ocenený rozpočet (príloha č. 1
k zmluve). Dokument je taktiež podpísaný konateľom Ing.
Jurajom Hideghétym zo dňa 05.08.2019.

S

str. 3

Vyhodnotenie uchádzača: Atlas Copco s. r. o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, IČO: 36 289 833
PČ

1

2

Podmienka podľa Výzvy
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO
Doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Čestné vyhlásenie uchádzača
o neprítomnosti konfliktu záujmov
§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO že u neho
neexistuje dôvod na vylúčenie –
uchádzač uvedené preukazuje vyplnením
čestného prehlásenia podľa prílohy č. 3
tejto výzvy

3

Vyplnená zmluva o poskytovaní
služieb spolu s vyplnenou prílohou č.1
Rozpočet)

4.

Iný dokument

Vyhodnotenie

S/N
/ ČS

Uchádzač je oprávnený dodať predmet zákazky:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=73682&SID=2&P=0

S

Uchádzač predložil sken čestného prehlásenia podľa prílohy č. 2
výzvy. Dokument je podpísaný konateľom Richardom Jeske zo dňa
02.08.2019.

S

Uchádzač predložil vyplnenú zmluvu vo WORD. Dokument nie je
podpísaný a uchádzač taktiež neuviedol dátum podpisu.
Zároveň uchádzač predložil aj ocenený rozpočet (príloha č. 1
k zmluve). Dokument je podpísaný konateľom Ing. Marekom
Jamborom zo dňa 02.08.2019.
Uchádzač predložil aj samostatnú ponuku č. SKB – All – 135 – 19 b zo
dňa 02.08.2019 v PDF.

S

S

Vyhodnotenie uchádzača: DVK servis s.r.o., Dukelských hrdinov 659/59, 901 01 Malacky, IČO: 36 848 042
PČ

1

2

3

Podmienka podľa Výzvy
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO
Doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Čestné vyhlásenie uchádzača
o neprítomnosti konfliktu záujmov
§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO že u neho
neexistuje dôvod na vylúčenie –
uchádzač uvedené preukazuje vyplnením
čestného prehlásenia podľa prílohy č. 3
tejto výzvy
Vyplnená zmluva o poskytovaní
služieb spolu s vyplnenou prílohou č.1
Rozpočet)

Vyhodnotenie

S/N
/ ČS

Uchádzač je oprávnený dodať predmet zákazky:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=108962&SID=2&P=0

S

Uchádzač predložil sken čestného prehlásenia podľa prílohy č. 2
výzvy. Dokument je podpísaný konateľom Ing. Romanom
Rychtarčíkom zo dňa 06.08.2019.

S

Uchádzač predložil vyplnenú zmluvu vo WORD zo dňa 06.08.2019.
Dokument nie je podpísaný.
Zároveň uchádzač predložil aj ocenený rozpočet (príloha č. 1 k zmluve)
v EXCEL zo dňa 06.08.2019 Dokument nie je podpísaný.

S

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.

str. 4

C.

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

Uchádzač

Splnil/Nesplnil

1

ACJ, s.r.o.

splnil

2

Atlas Copco s. r. o.

splnil

3

DVK servis s.r.o.

splnil

D. Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia v rámci hodnotenia podmienok
účasti, podmienok a požiadaviek na predmet zákazky a kritéria:
Neaplikuje sa.
16. Po vyhodnotení splnenia všetkých podmienok verejný obstarávateľ pristúpil 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

ACJ, s.r.o.

31 829,80

100

1

2

Atlas Copco s. r. o.

33 750,00

94,31

2

3

DVK servis s.r.o.

35 620,00

89,36

3

17. Na základe komplexného hodnotenia verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača: ACJ, s.r.o., Krajinská
cesta 542, 931 01 Šamorín-Mliečno, IČO: 34 111 875 z hľadiska budúceho obchodného vzťahu.
PČ

1

2

Uchádzač

ACJ, s.r.o.

Atlas Copco s. r. o.

DVK servis s.r.o.

Poradie
úspešnosti

Dôvod úspešnosti resp. neúspešnosti

1

Uchádzač je úspešný, nakoľko jeho ponuka
splnila podmienky účasti a podmienky na premet
zákazky a v ponúknutých plneniach stanovených
kritérií dosiahla najvyššie bodové hodnotenie.

2

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.

3

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:
31 829,80
DPH v EUR:
6 365,96
Cena v EUR s DPH:
38 195,76
Cena v EUR bez DPH:
33 750,00
DPH v EUR:
6 750,00
Cena v EUR s DPH:
40 500,00
Cena v EUR bez DPH:
35 620,00
DPH v EUR:
7 124,00
Cena v EUR s DPH:
42 744,00

18. Dôvody, pre ktoré zodpovedné osoby verejného obstarávateľa odmietli podpísať zápisnicu alebo podpísali
zápisnicu
s výhradou:
− Zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nemali výhrady proti priebehu vyhodnocovania ponúk a
podpísali zápisnicu bez výhrad.
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19. Zodpovedné osoby verejného obstarávateľa na vyhodnotenie súťažných ponúk vyhlasujú, že spĺňajú podmienky
nestrannosti a dôvernosti, a svoje prehlásenie potvrdzujú vo vyhlásení o nestrannosti a dôvernosti, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice.
20. Prílohy k zápisnici:
- Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti
- Súťažné ponuky
21. Zodpovedné osoby verejného obstarávateľa platnosť svojho rozhodnutia potvrdzujú svojim podpisom, čím
vyjadrujú svoj súhlas s priebehom a výsledkom hodnotenia.
Podpis zodpovednej osoby :
Meno a priezvisko

Réka Világi

Ing. Erika Fenesová

Funkcia

Dátum

predseda predstavenstva
ISTERMEAT a.s.

06.08.2019

podpredseda predstavenstva
ISTERMEAT a.s.

06.08.2019

Podpis
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