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Záznam z pľieskumu tľhu
kzákazke nad 100 000 EUR

1.Identifikácia prii ímatel'a :
obchodné meno:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
IČ npn:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Kontaktná osoba zodpovedná:
za opis predmetu zákazky:
Telefon:
E-mail:
Za proces verejného obstaľávania (Vo):
Telefón:
E-mail:

V I KO spol. s r.o.
PovaŽská Teplá 529,0l7 05 PovaŽská Bystrica
3r s84 764
2020439223
sK2020439223
ČSog a.s.

na refundáciu:
IBAN: SK88 7500 0000 004024567741
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Ing. Peteľ Ščotka, PhD., konateľ
+421 903 802 302
pscotka@scotka.sk
Ing. Ivan Moravčík
+421 905867168
moľavcik. ivo@ gmail. com

Adresa hlavnej stránky prij ímateľa (URL) : https://www.viko-pb. slď

Pľijĺmateľ je osobou, ktorej veľejný obstarávateľ (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej repubľilql v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej ľepublilE)
poslEtne 50 % a menej finančných pľostľiedkov z NFP na tovary, stavebné pľdce alebo
služby.

2.Názov zákazkvz
Inovácia produktového ľadu spoločnosti V I K o spol. S r.o. - žeiavy

3. Pľedmet zákazky:

Stľučný opis predm et zákazky :

Pľedmetom zákazky bolo dodanie,montážmosto'qých žeriavov a stĺpových otočných žeriavov
pľe manipuláciu s hutníckym mateľiálom, a zváranými súčiastkami v ľámci Zvaľovne na
mieste uľčenia, a zaškolenie obsluhy.

Prijímateľ požadoval dodanie nasledovného tovaru:

a) Mostový žeriav vrátane napójacej troĺeje - 2 ks
Mostové Žeriavy s napájacími trolejami na manipuláciu hutníckeho materiálu a výľobkov
v rámci výrobnej haly.

b)Sipový otočný žeriav 1000 kg - 7 ks



Stĺpové otočné žeriavy na manipuláciu hutníckeho materiálu a výľobkov na konkrétnom
zváracom pľacovisku.

Q ýĺpový otočný žeriav 500 kg - 5 ks
Stlpové otočné žeriavy na manipuláciu hutníckeho materiálu a výrobkov na konkľétnom
zváracom pľacovisku'

Špecifikácia pľedmetu zákazky :

Dodané žeriavy musely dosahovať stanovené minimálne technické parametre ako aj ďalšie
poŽiadavky, ktoré sú uvedené v nasledovných tabuľkách.

a) Mostový žeriav vrátane napójacej tľoleje

Názov zariadenia resp. logického celku: Mostový žeriav vľátane napájacej tľoleje

Celok Paľameteľ MJ Požadovaná
hodnota

Hodnota
paľametľa

pľedkladatel'a
ponuky

Mostoý žeriav
vľátane napájacej
troleje

Nosnosť kg 8000

Klasifikácia FEM 9.5I I/ISO
4301/1

2m /M5

Rozpätie Žeriavu m 20

Výška zdvihu m 6

Rázvor kolies Žeľiavu m )\
Šíľka koľainice mm 50

Kladkostroj lanoý áno / nie ano

Rýchlosť zdvihu minimálne m/min. 6,3

Rýchlosť mikľozdvihu minimálne m/min. I

Rýchlosť poj azdu kladkostroj a minimálne m/min 20

Rýchlosť
kladkostroia

mikropojazdu
minimálne m/min. 5

Rýchlosť Žeriavu m/min 4-40
Pľevedenie žeriavu - jednonosník áno / nie ano

Pracovná teplota kladkostroj a min. / max. oC -20 I +40

ovládanie - ručné dial'kové áno / nie ano

Záv esné núdzové ovládanie áno / nie ano

Ďalšie súčasti
hodnoty
obstarávaného
zariadenia

Dopľava stroja na miesto
pľevádzky: Považská Teplá 529'
0l705 Považská Bystľica

áno / nie ano

Montáž áno / nie ano

Návod na obsluhu a údržbu stľoja
v slovenskom alebo českom
lazyku

áno / nie ano

Vstupné (prvé) zaškolenie obsluhy
vľozsahu min. 15 hodín pre 5

členov obsluhy
áno/nie ano

Názov výrobcu
a typové
označenie:
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b)Stlpový otočný žeľiav 1000 kg

) Stĺpový otočný žeriav 500 kg

Názov zariadeniaresp. logického celku: Stĺpový otočný žeriav 1000 kg

Celok Paľameter MJ Požadovaná
hodnota

Hodnota
paľametľa

predkladatel'a
ponukv

Stĺpoqý otočný
žeriav 1000 kg

Nosnosť kg I 000

Kladkostroj reťazoý áno / nie ano

Rýchlosť zdvihu minimá|ne m/min. 4

Rýchlosť mikrozdvihu minimálne m/min. I

Rýchlosť pojazdu minimálne m/min. 20

Rýchlosť mikľopojazdu minimálne m/min. 5

Výška zdvihu mm 3000

Vyloženie ramena mm s000

otoč Žeriava áno, elektrický min.
2550

áno / nie
áno,

eIektrický
min. 255o

ovládanie žeriavu - závesné áno / nie ano

Ďalšie súčasti
hodnoty
obstaľávaného
zariadenia

Dopľava stroja na miesto
pľevádzky: Považská Teplá 529'
01705 Považská Bystľica

áno / nie ano

MontáŽ áno lnie ano

Návod na obsluhu a údržbu stľoja
v slovenskom alebo českom jazyku áno / nie ano

Vstupné (prvé) zaškolenie obsluhy
v rozsahu min. 15 hodín pre 5

členov obsluhy
[áno/nie] ano

Názov výľobcu
a typové
označenie:

Názov zariadeniaresp. logického celku: StÍpový otočný žeriav 500 kg

Celok Paľameter MJ Požadovaná
hodnota

Hodnota
paľametľa

pľedkladatel'a
ponukv

Stlpoý otočný
žeriav 500 kg

Nosnosť kg 500

Kladkostľoj reťazoý áno / nie ano

Rýchlosť zdvihu minimálne m/min. 4

Rýchlosť mikľozdvihu minimálne m/min. I

Rýchlosť pojazdu minimálne m/min' 20
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Výška zdvihu mm 3000

Vyloženie ramena mm s000

otoč Žeľiava áno / nie
áno, ľučný
min.240"

ovládanie Žeriavu - závesné áno / nie ano

Ďalšie súčasti
hodnoty
obstaľávaného
zariadenia

Doprava stroja na miesto
prevádzky: Považská Teplá 529'
0l 705 Považská Bystľica

áno / nie ano

MontáŽ áno / nie ano

Návod na obsluhu a údrŽbu stroja
v slovenskom alebo českom jazyku áno / nie ano

Vstupné (prvé) zaškolenie obs|uhy
v rozsahu min. l5 hodín pre 5

členov obsluhy
[ánolnie] Ano

Názov výľobcu
a typové
označenie:

Rých|osť mikľopojazdu minimálne m/min.

Kód CPV - Hlavný slovník verejného obstarávania:
42414300-4 Poľtálové stlpové otočné žeriavy
424I4IOO-2 Žeľiavy
4241 4500-6 Mostové žerlavy
42414320-0 Stĺpový otočný žeňav na podstavci

Poznámka: Technické poŽiadavky a charakteristiky uvedené vo Výzve na pľedkladanie ponúk
ajej prílohách odvolávajúce Sa odkazmi na konkľétneho výrobcu, výľobný postup, obchodné
označenie l zĺačku' patent, typ. krajinu, oblast' alebo miesto pôvodu alebo výroby; boli
pouŽité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možne opísať dostatočne presne a zrozumiteľne
iným spôsobom. Uchádzač mohol ponúknuť ekvivalentné výrobky a špecifikácie, ak vo Svojej
ponuke preukáže, Že ekvivalentné výľobky a špecifikácie, ktoré navrhol sú rovnocenné
a splňajú uľčené technické požiadavky prijímateľa. Dodané stroje museli dosahovať
minimálne stanovené technické paľametľe ako aj ďalšie požiadavky, ktoré sú uvedené vo
vyššie uvedených tabuľkách.

Rozdelenie zátkazky na časti:
Predmet zákazky sa nedelil na časti. Ponuku bolo potrebné predloŽiť na celý predmet
zákazky.

Lehota dodania predmetu zákazky:
Tovary musia byt dodané a pľebrane do 7 (siedmich) mesiacov od nadobudnutia účinnosti
Kúpnej zmluvy. K dodaniu tovarov môŽe prísť skôľ v rámci stanovenej lehoty od účinnosti
zmluvy podľa ponuky úspešného uchádzača.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Pľedmet zákazky bude dodaný do výrobnej prevádzky spoločnosti V I K o spol. S r.o.,
PovaŽská Teplá 529,0I7 05 Považská Bystľica.
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Pľedpokladaná hodnota zákazky vychádzala z výšky schváleného nenávratného finančného
príspevku a jej hodnota je 164 3I7,67 EUR bez DPH.

Pľijímateľ si vyhľadil pľávo neprijať ponuku, ktorá prekročila pľedpokladanú hodnotu
zákazky (vyčlenené fi nančné prostľiedky).

4. Určenie kritéria/ kritérií na whodnotenie ponúk:

Pľijímateľ stanovil kľitérium na vyhodnotenie ponúk podľa $ 44 ods. 3 písm. a) zákona
o verejnom obstaľávaní: najlepší pomeľ ceny a kvality.

Kritérium č. 1: Cena
Relatívna váha:60

Kritériom č. 1 je najnižšia cena v EUR bez DPH za dodanie predmetu zákazky.

Kľitérium č. 2: Lehota dodania
Relatívna váha:40

Kritériom č.2 je najkľatšia lehota dodania v kalendámych dňoch pľedmetu zákazky.

obe kritéľia boli neaukčné.

Počet bodov bol ponuke pridelený nazáklade stanovenéhovzorca

Počet bodov
Hodnota najnižšieho kritéria č.1

)+(váha kľitéria č. l x

+ (váha kľitéria č. 2 x

Hodnota hodnoteného kritéria č.1

Hodnota najnižšieho kritéria č.2

Hodnota hodnoteného kritériač.2)

Výsledný počet bodov sa zaokľúhľuje na dve desatinné miesta.

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktoľého ponuka dosiahne najvyššĺ počet pľidelených
bodov. Pľijímateľ zostavil poradie ponúk nazáklade pridelených bodov zostupne.

Ponuka bolazaradená do vyhodnotenia len za predpokladu, žejej obsah zodpovedal všetkým
uľčeným podmienkam vo výzve na predkladanie ponúk a bola doručená v lehote na
pľedkladanie ponúk.

Výsledok prieskumu tľhu sa uchádzačom zaslal elektronicky: e-mailom.

5. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov ' na zái<|ade ktoľych boli
ponukv whodnocované:

Prieskum tľhu bol začatý zverejnením Yýzvy na pľedkladanie ponúk na webovej stránke
pľijímateľa. Pľedmetná výzva bola zaslaná vybraným záujemcom (potenciálnym
dodávateľom). Yýzva na pľedkladanie ponúk bola zverejnená aj webovej stľánke
www. paľtnerskadohoda. gov. sk .

Yo qýzve na predkladanie ponúk boli stanovené nasledovné podmienky účasti:
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Uchádzač musel mat' oprávnenie dodávať tovaľ v rozsahu zodpovedajúcom predmetu
zákazky. Predmetnú skutočnosť uchádzač mal preukázať Výpisom z obchodného registra
(v pľípade právnickej osoby) a|ebo Živnostenského ľegistľa (v pľípade fyzickej osoby).

Pľijímateľ uviedol, že uzná na pľeukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti aj doklad
o zápise uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov, ktoý vedie Úrad pľe verejné
obstaľávanie podľa $ 152 zákona o veľejnom obstarávaní.

Uchádzač mal predložiť Zoznam dodávok tovaru za predchádzajice tľi roky od vyhlásenia
verejného obstarávania (od zverejnenia tejto Výzvy na pľedkladanie ponúk) s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov. K Zoznamu dodávok tovaľu bolo potrebné pľiložiť aspoň jeden
doklad o dodaní v hodnote (zmluvnej cene) viac ako 150 000 EUR bez DPH Za
predchádzajúce tľi ľoky od vyhlásenia verejného obstarávania.

Doklad o dodaní tovaru musel obsahovať nasledovné údaje:
- identifikáciu dodávateľa (meno a pľiezvisko, obchodné meno a|ebo názov, adresu pobytu,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak
nebolo pľidelené identifikačné číslo)

- identifikáciu odbeľateľa(meno a priezvisko, obchodné meno a|ebo názov, adresu pobytu'
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo odbeľateľa alebo dátum naľodenia, ak
nebolo pridelené identiťrkačné číslo)

- identifikácia plnenia - dodávky tovaľu (stručný popis plnenia, mnoŽstvo, objem alebo
rozsah plnenia; miesto, cena a lehota plnenia)

- hodnotenie plnenia - či bolo dodané v ľozsahu' kvalite a spôsobom podľa zmluvy a či bolo
uspokojivé alebo neuspokojivé,

- ďalšie informácie, ktoľé odbeľateľ považuje za dô|ežite,
_ dátum vyhotovenia dokladu a podpis opľávnenej osoby'

Prijímatel'tiež stanovil požiadavky na obsah ponuky v pľedmetnej výzve.

P onuka uchádzača musela obsahovať nasledovné doklady :

a) Identifikačné údaje
Identifikačné údaje uchádzača museli obsahovať tieto údaje: obchodný názov, sídlo,
štatutárny zástupca,IČo, DIČ, IČ DPH (v prípade ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie
neplatca DPH), právna subjektivita, e-mail, tel. číslo.

b) Návrh ucháďzačana plnenie kľitérií na hodnotenie ponúk
Uchádzač mal predloŽiť vyplnený návrh uchádzača na plnenie kritéľia na hodnotenie ponúk
pľiložený ako pľíloha č. 1 výzvy na pľedkladanie ponúk, podpísaný opľávnenou osobou
ucháďzača.

Kĺitériom č. 1 bola najnižšia cena V EUR bez DPH za dodanie predmetu zákazky'
Uchádzačom navrhnutá cena musela zahÍíať všetky náklady spojené s plnením pľedmetu
zákazky.
Ak oslovený nie je platcom DPH, mal uviesť túto skutočnosť ako súčasť poŽadovanej
informácie o cene ponuky.

Kľitéľiom č. 2 je najkratšia lehota dodania v kalendámych dňoch predmetu zákazky. Lehotu
dodania whádzač mal určiť v kalendárnych dňoch.
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c) Doklad o oprávnení dodávať tovar
Výpis zo Zivnostenského registľa (Fo), ľesp. obchodného registra (Po) preukazujúci
oprávnenie dodávať tovar vo vzťahu k danému pľedmetu zákazky.

Uchádzač sa mohol preukázat' splnenie uvedenej podmienky účasti zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úľad pre verejného obstarávanie podľa s 152 zákona
o veľejnom obstarávaní.

d) Zoznam dodávok tovaru vľátane dokladu o dodaní tovaru
Zoznam dodávok tovaľu zapredchádzajirce tri roky od vyhlásenia verejného obstaľávania (od
zverejnenia Yýzvy na pľedkladanie ponúk) s uvedením cien, lehôt dodania a odbeľateľov.
K zozĺamu dodávok tovaľu bolo potrebné priloŽiť aspoň jeden doklad o dodaní tovaľu
v hodnote (zmluvnej cene) viac ako 150 000 EUR bez DPH za pľedchádzajúce tri ľoky od
vyhlásenia veľejného obstarávania.
Podľobnejšie infoľmácie boli uvedené v bode 8 výzvy na pľedkladanie ponúk.

e) Návrh Kúpnej zmluvy
Uchádzač mal predloŽiť vyplnený návrh zmluvy pľiloŽený ako pľíloha č. 2 výzvy na
predkladanie ponúk, podpísaný oprávnenou o sobou uchádzača.

f) Technické parametre pľedmetu zákazky
Uchádzač mal pľedloŽiť vyplnenú pľílohu č,. 3 výzvy na predkladanie ponúk, podpísanú
oprávnenou o sobou uchádzača.

Ponuka uchádzača č.l' ZŤK,spol. s r.o.
obsahovala nasledovné doklady:

- Zoznam dodávok,
- Refeľenčný list - doklad o dodaní tovaľov,
- Návľh uchádzača na plnenie kľitéľií na hodnotenie ponúk,
_ Návrh kúpnej zmluvy,
- Technické paľametľe'

Ponuka uchádzača síce neobsahovala samostatný doklad ,,Identiťrkačné údaje", avšak v
úvodnej časti ponuky sú uvedené podstatné identifikačné údaje o uchádzačovi.

Ponuka uchádzača č. 1 ZŤK spol. s r.o. obsahovala požadované doklady a uchádzač splnil
stanovené podmienky účasti.

Ponuka uchádzača č.2 K-TECHNIK, s.r.o.
obsahovala nasledovné doklady :

- Návrh uchádzač,ana plnenie kritérií na hodnotenie ponúk,
_ Výpis z obchodního rejstŕíku, vedeného Krajským soudem v Bľne,
- opľávnční ev. č. |2 0221 9 l I4|EZ.M, o,R'Z-E2l A,
- opľávnční ec. č. I074l9l)4lZZ-M, O-II'VI,
- Čestné prohlášení vybľané reference,
- Technické parametre,
- Návľh kúpnej zmluvy.
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Ponuka uchádzača síce neobsahovala samostatný doklad ',Identiťrkačné 
údaje", avšak

v úvodnej časti ponuky sú uvedené podstatné identiťrkačné údaje o uchádzačovi. Ponuka
uchádzača neobsahuje zoznam dodávok tovarov zapredchádzajuce tri roky od zverejnenia
Yýzvy na predkladanie ponúk' avšak predložené čestné vyhlásenie na základe obsahu možno
považovať za zoznam dodávok tovaľov. V ponuke uchádzača č. 2 sanenacháďza ani doklad o
dodaní tovaľu ľovnakého alebo podobného chaľakteru ako pľedmet zákazky v zmluvnej cene
viac ako 150 000 EUR bez DPH.

Doplnenie na základe poŽiadavky Sprostredkovateľského oľgánu:

Prijímateľ pristúpil k opätovnému vyhodnoteniu ponúk na základe poŽiadavky
Sprostredkovateľského orgánu pri výkone ex ante kontľoly predmetnej zákazky, a to
k opätovnému vyhodnocovaniu splnenia podmienok účasti, opätovnému vyhodnocovaniu
ponúk z hľadiska splnenia stanovených poŽiadaviek pľijímateľa na predmet zákazky a
vyhodnocovaniu ponúk na zákIaďe stanovených kritéľií na hodnotenie ponúk.

Podľa pravidiel upravených v kapitole 3.6 Jednotnej príľučky pre Žiadateľov/pľijímateľov k
procesu a kontľole verejného obstarávaniďobstarávania (ďalej len ,,Jednotná príručka")
požiada|uchádzačač. 2 K-TECHNIK s.ľ.o. o vysvetlenie a doplnenie predloŽených dokladov,
a to o doplnenie dokladu o dodaní tovaru ľovnakého alebo podobného charakteľu ako predmet
zákazky zapredcháďzajirce tri ľoky od zveľejneniaYýzvy na pľedkladanie ponúk Qin2021) v
zmluvnej cene viac ako 150 000 EUR bez DPH.

Prijímateľ pľedmetnú Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie odoslal elektľonicky na e-mailovú
adresu uvedenú v ponuke uchádzača dňa 01 .02.2022 .Uchádzač mal na doručenie odpovede
na túto žiadost' stanovenú lehotu, tľi pľacovné dni odo dňa odoslania žiadosti t. j. do dňa
04.02.2022.

Na pľedmetnú žiadosť uchádzač odpovedal dňa 03. 02. 2022, pričom uviedol: ;asílam
potvrzené zmčny. Vzhledem k výsledku výbčrového ŕízenĺ nepovažujeme Za nutné doponrdit
ľefeľence od koncových zákazníkú," apožadovaný doklad o dodaní tovaľu nepredložil'

Ako súčasť vysvetlenia pľiložil pľílohu - Technické parametľe, z ktorej je zľejme, že doplnil
a spresnil výľobcu ako i typové označenie ponúkaných tovaľov.

Ďalej uchádzač potvľdil platnost' údaju týkajúceho sa lehoty dodania uvedenej v doklade
,,Návľh uchádzača na plnenie lľitérif', tj. skutočná lehota dodania je 130 kalendárnych dní.

Následne k parametrom otáčania uchádzač uviedol nasledovné: ,,otoče sloupových jeŤábu

bude pomoci zarážek nastavena tak, aby odpovídala požadavkúm zadaní tj. Pro sloupový
jeŕáb 1000 kg _ právč 255 stupňú, pro sloupovýjetáb 500 kg - pľávč 240 stupňú."

Prijímateľ po posúdení obsahu vysvetlenia konštatuje, že uchádzač i napľiek zaslanej Žiadosti
o vysvetlenie a doplnenie nepľedloŽil jeden zpožadovaných dokladov, a to doklad o dodaní
tovaľu rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajuce tri
roky od zverejnenia Yýzvy na predkladanie ponúk (1iln 2021) v zmluvnej cene viac ako
150 000 EUR bez DPH, čím nesplnil poŽadované podmienky účasti, a čo má za následok jeho
vylúčenie.
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Z tohto dôvodu pľistúpil k vylúčeniu uchádzača z predmetného zadávania zákazky pre
nesplnenie podmienky účasti podľa bodu 11 dľuhej vety kapitoly 3.6 Jednotnej príľučky.

Uchádzač č. 2 K-TECHNIK s.ľ.o. bol z zadávania zákazkv vvlúčenÝ pľe
a bodu 1 I 3.6 r

Ponuka uchádzača č. 2 nebude zar adená do vyhodnotenia ponúk.

Ponuka uchádzača č.3 ČEVAS group, s.r.o.
obsahovala nasledovné doklady:

- Referenční list'
- Referenční list,
- Výpis z obchodního ľejstŕíku, vedeného Kľajským soudem v ostľavč,
- Návrh uchádzača na plnenie kritéľií na hodnotenie ponúk,
- Technické parametre,
- Návrh kúpnej zmluvy.

Ponuka uchádzača č. 3 neobsahovala doklad označený ako Identifikačné údaje, ale
požadované údaje obsahuje doklad s názvom ,,Dodánĺ a montáž ieŕábú dle zadání
poptávajícího nabídka č. 19- J -2I*

s.r.o. obsahovala a
splnil stanovené podmienky účasti.

6. Zoznam oslovenÝch potenciálnvch dodávatel'ov a dátum ich oslovenia:

oslovení potenciálni dodávatelia:
č. l. ČEVAS group, s.r.o.' ostľavská 51,739 25 Sviadnov, Česká ľepublika
č. 2. ZŤK, spol. s ľ.o., Bodin á 777 ,018 15 Bodiná' Slovenská republika
č. 3. K-TECHNIK, s.r'o.' Hodčjice 394,684 0l Hodčjice, Česká republika

Všetci potenciálni dodávatelia boli oslovení zas|aním výzvy na predkladanie ponúk
elektronickou poštou - e_mailom ďňa22' 06.2021.

7. Informácia o skutočnosti. že priiímatel'oveľil' či sú oslovení potenciálni dodávatelia
opľávnení dodávat' tovary. uskutočňovat' stavebné práce alebo poskvtovat' služby v
ľozsahu pľedmetu zákazkv. pričom pľiiímatel'ie povinnÝ uviest'spôsob overenia (napr.
webové sídlo rvrvw.oľsľ.sk) :

Prijímateľ overoval oprávnenie oslovených dodávateľov dodávat' tovar v ľozsah predmetu
zákazky prostľedníctvom veľejne dostupných ľegistľov ako je obchodný ľegister,
Živnostenský register.

8. Dátum whodnotenia ponúk:
16.07.202I s doplnením 28.02.2022

9. Zoznam potenciálnych dodávatel'ov. ktoľí predložili ponuku:

č. tz ZŤK spol. s ľ.o., Bodin á l77 ,01 s 15 Bodiná, Slovenská ľepublika
Ponuka č. l bola doručená elektronicky dňa 30. 06. 202I o 12:38 hod.
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č. 2: K-TECHNIK s.r.o.' Hodčjice 394,684 01 Hodčjice, Česká ľepublika
Ponuka č. 2 bo|a doručená elektronicky dňa 01. 07. 202l o 15:52 hod.

č. 3 čEVAS group s.r.o.' ostľavská 5I, 73g 25 Sviadnov, Česká ľepublika
Ponuka č. 3 bola doručená elektronicky dňa 02. 07 .2021 o 07:56 hod.

Všetky ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bola uľčená do 02. 07
2021 do 09:00 hod.

10. Identifikácia a vyhodnotenie splnenia iednotlivých podmienok účasti a návrhov na
plnenie kľitéľií:

Uchádzači museli pľeukázat' splnenie nasledovných podmienok účasti:

- oprávnenie dodávať tovaľ v rozsahu zodpovedajúcom pľedmetu zitkazky;
Pľedmetnú skutočnosť mal uchádzač preukázať Výpisom z obchodného registra (v prípade
pľávnickej osoby) alebo Živnostenského registra (v prípade fyzickej osoby).

Prijímateľ uzná na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti aj doklad o zápise
uchádzačav Zozname hospodáľskych subjektov' ktorý vedie Urad pre verejné obstarávanie
podľa $ 152 zákonao veľejnom obstarávaní.

- zoznam dodávok tovaru za preďchádzajuce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
(od zverejnenia tejto Yýzvy na pľedkladanie ponúk) s uvedením cien, lehôt dodania
a odbeľateľov. K zoznamv dodávok tovaru je potrebné priložiť aspoň jeden doklad o dodaní
v hodnote (zmluvnej cene ) viac ako 150 000 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verej ného obstarávania.
Doklad o dodaní tovaru musí obsahovať nasledovné údaje:
- identifikáciu dodávateľa (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov' adresu pobytu,

sídlo alebo miesto podnikania' identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené identifikačné číslo)

- identifikáciu odbeľateľa(meno a pľiezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu,
sídlo alebo miesto podnikania' identifikačné číslo odberateľa alebo dátum naľodenia, ak
nebolo pridelené identifikačné číslo)

- identifikácia plnenia - dodávky tovaľu (stručný popis plnenia, množstvo, objem alebo
rozsah plnenia; miesto, cena a lehota plnenia)

- hodnotenie plnenia _ či bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy a či bolo
uspokojivé alebo neuspokojivé,

- ďalšie informácie, ktoré odberateľ povaŽuje za dôležite,
- dátum vyhotovenia dokladu a podpis oprávnenej osoby'

Uchádzač č. 1 ZŤKspol. s r.o.o Bodin á 777 ,01 8 1 5 Bodiná

pr eukázal splneni e stanovených po dmienok účasti nasledovnými dokladmi :

- Zoznam dodávok,
- Refeľenčný list - doklad o dodaní tovarov
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Prijímateľ overil oprávnenie uchádzača dodávat' tovaľ, nakoľko v ponuke uchádzača sa
nenachádzal žiaden doklad preukazujúci splnenie tejto podmienky účasti. Prijímatel' si oveľil
z veľejne dostupných zdrojov oprávnenia uchádzača uvedené v predmete činnosti
v obchodnom registľi ako aj jeho opľávnenia uvedené v Zozname hospodárskych subjektov'
ktorý vedie Úrad pre veľejné obstarávanie, pľetože uchádzač je zapísaný v pľedmetom
zozname pod reg. číslom 202IlI-Po-F5495 s platnosťou zápisu do29.0l.2024.
Zoznam dodávok obsahuje zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného chaľakteľu
ako je pľedmet zákazky, a dodávky tovaľu realizovane v období stanovenom prijímateľom vo
výzve na pľedkladanie ponúk (obdobie predchádzajúcich troch rokov od zveľejneniaYýzvy
na predkladanie ponúk) a všetky dodávky tovaľov spĺĺa;ĺ hodnotu viac ako 150 000 EUR bez
DPH.

Uchádzač č. 1 splnil poŽadované podmienk}'účasti.

Uchádzač č. 2 K_TECHNIK s.r.o.' Hodčjice 394,684 0l Hodéjice

pr eukáza| splneni e stanovených po dmi enok účasti nasledovnými dokladmi :

- Výpis z obchodního ľejstŕíku, vedeného Krajským soudem v Bľne,
- opľávnční ev. č. 12 02219 l 04 IEZ.M, O,R,Z-E2| A,
- opľávnční ec. č. I074l9l04lZZ-M, O-II,VI,
- Čestné pľehlásenie vybľané refeľencie

Medzi dokladmi ponuky sa nenachádzal zoznam dodávok tovarov dodaných zaprecháďzajuce
tri roky od zveľejneniaYýzvy na predkladanie ponúk a ani samostatný doklad o dodaní tovaru
rovnakého alebo podobného charakteru ako pľedmet zékazky za predcháďzajuce tľi roky od
zverejnenia Yýzvy na predkladanie ponúk v zmluvnej cene viac ako 150 000 EUR bez DPH.
PredloŽené čestné pľehlásenie moŽno na základe obsahu považovať za Zoznam dodávok
tovaľov rovnakého alebo podobného chaľakteru ako je predmet zákazky.

Uchádzač č. 2 K-TECHNIK s.r.o. bol z zadávania zákazkv vvlúčenÝ ore
nesn-lnenie nnrĺmienkv ílčnsti nnrĺl'e bodu 11 rlĺ.llhei rre1rr lrani tol\/ 3.6 Ierlnnfnei nľínrňlrrr

Ponuka uchádzača č. 2 nebude zatadenádo vyhodnotenia ponúk.

Uchádzač č.3 čEVAS gľoup s.r.o.' ostravská 5l,739 25 Sviadnov

pr eukázal splnenie stanovených podmienok účasti nasledovnými dokladmi :

- Referenční list,
Predmetný doklad je možné na základejeho obsahu povaŽovať Za Zoznam dodávok tovarov
rovnakého alebo podobného chaľakteľu ako je predmet zákazky dodaných Za
predchádzajúce tri ľoky od uverejnenia Yýzvy na predkladanie ponúk.

- Referenční list od objednavatele: PraŽská strojíľna a.s., Mladoboleslavská 133, 190 17 Praha
8, Vinol' Česká ľepublika'

- Výpis z obchodního ľejstŕíku, vedeného Kľajským soudem v ostravč.

Uchádzač č. 3 solnil oožadovanépodmienkv účasti.
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Vyhodnotenie ponúk:

Prijímateľ po opätovnom vyhodnotení splnenia podmienok účasti konštatuje, že uchádzači
č. I ZŤK spol. s r.o. a č. : Čpvas gľoup s.r.o. splnili stanovené podmienky účasti. Uchádzač
č. 2 K-TECHNIK s.ľ.o. bol vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti.

Z tohto dôvodu pristúpil pľijímateľ k opätovnému vyhodnocovaniu ponúk z hľadiska splnenia
stanovených poŽiadaviek prijímateľa na pľedmet zákazky, pričom požiada| uchádzačov č. 1
ZTK spol. S r.o. a č. 3 CEVAS group s.ľ.o. o vysvetlenie a doplnenie predloŽených dokladov
prostredníctvom Žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adľesu ucháďzača uvedenú
v ponuke.

Predmetné Žiadosti boli odoslané nasledovne:
IJchádzač č,. 1 - ZŤK spol. s r.o. dňa 26. OI.2O22 auchádzač č. 3 - ČEVAS group s'r.o. dňa
02. 02. 2022. Uchádzači mali na doľučenie odpovede určenú lehotu, a to tľi pľacovné dni odo
dňa odoslania Žiadosti.

obaja uchádzači mali na základe predmetnej žiadosti vysvetliť resp. doplniť údaje týkajúce sa
typového označenia a výrobcu ponúkaných zariadení do pľílohy č. 1 návrhu Kúpnej zmluvy
resp. do pľílohy ,,Technické paľametre". Pľi stlpovom otočnom Žeriave 1000 kg a stlpovom
otočnom žeriave 500 kg uviesť do prílohy č. 1 návrhu Kúpnej zmluvy presné hodnoty
otáčania týchto zarlaďeĺi, pričom minimálne paľametre otáčania boli stanovené.

Uchádzač č,.1ZŤKspol. s ľ.o.
na predmetnú Žiadosť odpovedal v uľčenej lehote 28. 0l . 2022, pľičom doplnil typové
označenie a výrobcu ponúkaných zariadení, ako aj hodnoty otáčania stĺpového otočného
Žeriavu 1000 kg a stlpového otočného žeiavu 500 kg.

Uchádzač č.3 čEVAS group s.r.o.
na pľedmetnú žiadost' odpovedal v určenej lehote 07. 02' 2022, pričom doplnil typové
označenie a výrobcu ponúkaných zariadení, ako aj hodnoty otáčania stlpového otočného
žerlavu 1000 kg a stlpového otočného žeľiavu 500 kg.

Poznámka:
Uchádzač č.2 K_Technik s.ľ.o.
bol v rámci Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov požiadaný
o vysvetlenie údaju týkajúceho sa lehoty dodania predmetu zákazky uvedenej v ponuke,
nakoľko na dvoch ľôznych miestach ponuky sú uvedené rozdielne údaje o lehote dodania.
Tiež o doplnenie údajov o výrobcovi a typovom označeni pľi ponúkaných tovaroch v prílohe
č. 1 návrhu Kúpnej zm.luvy. Rovnako ako pľi ostatných uchádzačoch aj o doplnenie pľesnej
hodnoty otáčania pľi stlpovom otočnom žeriave 1000 kg, pri stlpovom otočnom Žeriave 500
kg. Hoci uchádzač č. 2 na tieto otázky podal potľebné vysvetlenia a doplnenia údajov
v určenej lehote, nedoplnil však doklad o dodaní o tovaľu ľovnakého alebo podobného
chaľakteru ako predmet zákazky za prechádzajúce tľi roky od zveľejnenia Yýzvy na
predkladanie ponúk {,1in 202l) v zmluvnej cene viac ako 150 000 Euľ bez DPH. Uchádzač č.
2 nesplnil podmienku účasti a nebol zarudený do vyhodnocovania ponúk.

Pľiiímatel' do vyhodnocovania ponúk na zák|ade stanovených kľitérií na vyhodnotenie ponúk
zaradil uchádzača č. 1 ZŤK spol. s r.o. a uchádzača č. 3 ČEVAS gľoup s.r.o.
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P
L.

obchodné meno alebo
názov uchádzača

Sídlo alebo miesto
podnikania uchádzača

Kritérium č' l
Cena

Kľitérium č' 2
Lehota dodania

Pľidelené
body (spolu)

Poradie

I ZŤK spol. s ľ.o. Bodiná l77,0l8 l5 Bodina
163 370,00

EUR bez DPH
90 kal. dnĺ 100,00 I.

2. K-TECHNIK s.ľ.o.
Hodčjice 394, 684 0l
Hodčjice, Česká republika

168 930,00
EUR bez DPH

l30 kal. dní vylúčený

J čBvĺs group s.ľ.o.
ostravská 5l' 739 25

Sviadnov' Česká ľepublika
166 205,00

EUR bez DPH
l35 kal. dní II.

Návľhy uchádzačov na plnenie stanovených kritéľií na vyhodnotenie ponúk ako aj pľidelené
body za obe kritéľia spolu a poradie uchádzačov sú uvedené v tabuľke.

1 1. Identifikácia úspešného dodávatel'a / poskvtovatel'a /zhotovitel'a:

Úspešným dodávateľom sa stal uchádzač, č. I ZŤK spol. s r.o., Bodiná l77,018 15 Bodiná,
nakoľko jeho ponuka dosiahla najvyšší počet bodov spomedzi predloŽených ponúk'

12. Konečná zmluvná cena ponuky úppešného uchádzača (uviest' cenu s DPH ai bez
DPH, v pľípade' že dodávatel'nie ĺe platca DPH, uvedie sa konečná cena):

Cena úspešného uchádzačabez DPH: 163 370'00 EUR
Cena úspešného uchádzačas DPH: 194 044'00 EUR

Uspešný uchádzač, je platcom DPH

13. Tvp a podmienkv realizácie zmluw (naimä lehota plnenia a miesto realizácie):

Prijímateľ uzatvorí po vykonanej kontrole veľejného obstaľávania s kladným výsledkom
poskytovateľom nenávľatného finančného pľíspevku (NFP) s úspešným uchádzačom Kúpnu
Zmluvu' ktoľej návrh bol prílohov č. 2 Yýzvy na predkladanie ponúk.

V pľípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť
zmluvu' prijímateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Kúpnu Zmluvu s nasledujúcim uchádzačom
v Zostupnom poradí.

Kúpna Zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktoľá spočíva
v schválení procesu veľejného obstaľávania počas kontľoly (ex post kontroly) vykonanej
poskytovateľom NFP.

Pľijímateľ bude predmet zákazky financovať zo štruktuľálnych a investičných fondov EU
v rámci operačného programu Výskum a inovácie azo zdrojov pľijímateľa.

Kód Výzvy: oPVaI-MH|DP 1201 613.3'I -04
Pľioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 3'3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fžne rozvoja

Zmluvnú cenu uhľadí prijímateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.
Prijímateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.
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Lehota dodania: maximálne 7 mesiacov od účinnosti zmluvy. K dodaniu môže prísť skôľ
v rámci stanovenej lehoty od účinnosti zmluvy podľa ponuky úspešného uchádzača.
Lehota dodania: podľa ponuky úspešného uchádzača 90 kalendárnych dní.

Miesto dodania: výrobná prevádzka spoločnosti V I K o spol. s r.o.' PovaŽská Teplá 529,0l7
05 PovaŽská Bystľica.

14. Meno a pľiezvisko. funkcia. dátum a podpis zodpovednei osoby/osôb. ktoré wkonali
prieskum:

osoba zodpovedná za prieskum trhu: Ing. Ivan Moravčík
Funkcia: osoba zodpovedná za pľoces veľejného obstaľávania
Podpis:

Schválil: Ing. Peter Ščotka, PhD., konateľ

Dátum vypracovania záznamu: 16. 07 . 202| s doplnením 28 . 02. 2022

B,l&l,u
I F-Pl-A 529
05

POV
17

spol. s r.i:
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