Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 90901 Skalica
Zápisnica z vyhodnotenia obstarávania
1.

Názov prijímateľa:

Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 90901 Skalica

2.

Názov zákazky:

„Posúdenie zhody nového zariadenia IQ2400TH2S“

3.

Druh zákazky
(tovar/služba/práce):
Kód žiadosti o NFP:

Služba

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

7.

Kód výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP:
Názov projektu a kód
ITMS2014+:
Operačný program:

8.

Spôsob vykonania obstarávania

9.
10.

Kritérium/kritériá na
vyhodnocovanie ponúk:
Identifikovanie podkladov, na
základe ktorých bolo
obstarávanie vykonané:

Oslovením dodávateľov oprávnených na plnenie
predmetu zákazky, predmet obstarávania zapísaný
v Obchodom alebo Živnostenskom registri,
zverejnením Výzvy na IS www.ezakazky.sk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez
DPH
Výzva na predkladanie ponúk

11.

Dátum vyhodnotenia ponúk:

4.
5.
6.

NFP313030F093

Výroba nového prvku bezdrôtového systému IQRC
313031F093
Výskum a inovácie

25.01.2019

Prijímateľ okrem toho, že oslovil troch dodávateľov cestou IS www.ezakazky.sk , ktorí majú daný
predmet zákazky zapísaný v Obchodnom a Živnostenskom registri zverejnil v súlade s princípom
transparentnosti výzvu na predkladanie ponúk aj cestou informačného systému www.ezakazky.sk
12. Zoznam oslovených dodávateľov:

Názov dodávateľa

Technický skúšobný ústav
Piešťany, š.p. Krajinská cesta
2929/9,
Piešťany 921 01

Dátum
oslovenia

Spôsob oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

09.01.2019

IS
www.ezakazky.sk

ÁNO

ÁNO

09.01.2019

IS
www.ezakazky.sk

ÁNO

NIE

Ing. Tomáš Bednárik
tomas.bednarik@tsu.sk
+421 902 952 922
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20,
Banská Bystrica 97405
1

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 90901 Skalica
Ing. Juraj Fogaš
juraj.fogas@vus.sk
048 4324144
EVPÚ a.s.
Trenčianska 19,
Nová Dubnica 018 51

IS
www.ezakazky.sk

09.01.2019

Helena Vranková
vrankova@evpu.sk
+421 42/4403522

ÁNO

NIE

12. Zoznam predložených ponúk1:
Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Technický skúšobný ústav
Piešťany, š.p. Krajinská cesta
2929/9,
Piešťany 921 01
Ing. Tomáš Bednárik
tomas.bednarik@tsu.sk
+421 902 952 922

Dátum
predloženia/
vyhodnotenia

22.01.2019 13:32
hod./
25.01.2019

Návrh
na plnenie
kritéria2

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok3

2 730,00 eur
bez DPH

Hospodársky
subjekt je zapísaný
v Zozname
hospodárskych
subjektov pod č.
2016/9-PO-E2344
platný do
22.09.2019, Nemá
zákaz vo verejnom
obstarávaní,
nenachádza sa v IS
Úradu pre verejné
obstarávanie

Poznámka

13. Vyhodnotenie obstarávania:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Prijímateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

14. Uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk je oprávnený poskytovať
služby v rozsahu predmetu zákazky a nie je evidovaný v Registri osôb so zákazom účasti vo
verejnom obstarávaní v Slovenskej republike.
15. Identifikácia úspešného poskytovateľa:
Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany 921 01, splnila podmienky účasti a ponúkla prijímateľovi
najnižšiu cenu bez DPH.
1

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.
Napr. suma ponuky v EUR vrátane informácie, či je suma s DPH alebo bez DPH.
3 Uviesť podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky
na predmet zákazky).
2

2

Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 90901 Skalica
16. Konečná cena ponuky úspešného dodávateľa:
Názov víťazného uchádzača:

Cena bez
DPH:

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9,
Piešťany 921 01

2 730,00 eur

DPH:
546,00 €

Cena s DPH:

3 276,00 €

17. Prijímateľ s víťazným uchádzačom podpíše Objednávku. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať
predmet objednávky objednávateľovi najneskôr do 8/2019 na základe záväzne vystavenej objednávky.
Miestom poskytnutia služby je Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 90901 Skalica.
18. Zdôvodnenie jedna ponuka:
Prijímateľ v predmetnom obstarávaní postupoval transparentne, výzvu na predkladanie ponú
zverejnil na stránke www.ezakazky.sk z dôvodu aby bola verejne prístupná hospodárskym
subjektom, ktoré majú predmet obstarania zapísaný v obchodnom, živnostenskom alebo inom
registri. I napriek transparentnému postupu v obstarávaní bola doručená len jedna ponuka.
Oslovené subjekty v tomto obstarávaní, prijímateľovi oznámili, že prišlo k zmenám v normách
a legislatíve SR a EÚ, a tak nie sú schopné zabezpečiť predmet obstarávania v súlade s opisom
predmetu zákazky:
Posúdenie zhody z hľadiska elektrickej bezpečnosti (Smernica Európskeho parlamentu a rady
2014/35/EÚ, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.148/2016) - predpokladané použité
harmonizované technické normy: STN EN 60950-1, elektromagnetickej kompatibility
(Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/30/EÚ, Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č.127/2016) - predpokladané použité harmonizované technické normy: STN EN 55014-1, STN
EN 55014-2 a RED (Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/53/EÚ, Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č.193/2016) - predpokladané použité harmonizované technické normy:
STN EN 301 489-1, STN EN 301 489-17, STN EN 300 328. Základné technické parametre
zariadenia: elektronická motorizovaná hlavica určená na reguláciu termostatických ventilov
teplovodného vykurovania (radiátorov), napájanie 2x3,6 VDC (batérie), trieda 3, komunikačná
frekvencia 2,4 GHz, 1 mW (pásmo ISM).
Predmetné obstarávanie prijímateľ uskutočnil podľa Príručka k procesu VO pre dopytovoorientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania
zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.7 - zverejnené dňa 7. 11. 2018.
Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala obstarávanie:
Ing. Dagmar Melotíková, dňa 25.01.2019
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Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 90901 Skalica
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Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 90901 Skalica
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