ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
1. Identifikácia Prijímateľa ktorý zadáva zákazku
Prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorej
verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich
percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje
Metodický pokyn CKO č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od
31.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek.
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel.:
E-mail:
Web:

Alfa print, s.r.o.
Robotnícka 1, 036 01 Martin
36403229
2020122698
SK2020122698
Vladimír Čižmárik
+421 434001610
alfaprint@alfaprint.sk
http://www.alfaprint.sk/

2. Názov zákazky
„Niťošička knižných blokov - Alfa print s.r.o.“

3. Predmet zákazky
Niťošička knižných blokov - Jedná sa o stroj na šitie zložiek knižného bloku. K základným
častiam patrí automatický nakladač zložiek, šicí modul a je zakončený vykladačom. Každá
zložka sa z automatického nakladača dopravníkom prevádza do šicieho modulu. V rámci tohto
transportu dochádza ku kontrole, či sa jedná o správnu zložku z celého knižného bloku. Zložka
je dopravená na sedlo, kde je otvorená a vyrovnaná dorazením na zarážku. Potom je v šicom
module prišitá k predchádzajúcej zložke knižného bloku, pričom stroj zložky počíta. Základné
parametre, ktoré by teda stroj mal spĺňať sú:
 Šitie niťami,
 plynule regulovateľná rýchlosť,
 možnosť otvárať aj hárky s prefalcom,
 automatické nakladanie hárkov,
 Obsluha cez dotykovú obrazovku.

4. Kritériá hodnotenia ponúk
4.1

Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena.

4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

Posudzuje sa cena bez DPH uvedená v Návrhu kúpnej zmluvy v cenovej ponuke
uchádzača. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.
Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) a
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiadavky na
predmet zákazky a podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby
objasnenia a vysvetlenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky budú
uchádzači vyzvaní na vysvetlenie resp. doplnenie cenovej ponuky.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu na daný logický celok / danú
časť. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

5. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe
ktorých boli ponuky vyhodnocované
A) ZOZNAM OSLOVENÝCH DODÁVATEĽOV :
Názov osloveného
dodávateľa
MÜLLER MARTINI s.r.o.
Antala Staška 2027/79, Krč,
140 00 Praha 4
IČO: 46993002
DESIGN PRINT s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
IČO: 31370110
GRAFITEC SLOVAKIA
GROUP s. r. o.
Račianska 190
831 06 Bratislava
IČO: 45262543

Dátum
oslovenia

3.5.2019

3.5.2019

3.5.2019

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie dodávať
predmet zákazky
(áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

Emailom

Spisová značka: C 250732
vedená u Městského soudu v
Praze

ÁNO

Emailom

Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo:
6797/B

ÁNO

Emailom

Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo:
61292/B

NIE

B) ZOZNAM PREDLOŽENÝCH PONÚK:
Názov a sídlo uchádzača,
ktorý predložil ponuku
Müller Martini Eastern
Europe GmbH
2320 Rannersdorf, Rakúska
republika
IČO: FN 118439a
DESIGN PRINT s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
IČO: 31370110

Dátum predloženia /
dátum vyhodnotenia

Návrh na plnenie
kritéria v EUR
bez DPH

Ponúknutý predmet
zákazky

14.5.2019
16.5.2019

171 500,00

Müller Martini
Ventura MC 160

14.5.2019
16.5.2019

160 000,00

Meccanotecnica S.p.A.
Automatická niťošička
ASTER PRO

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
• DESIGN PRINT s.r.o. – uchádzač predložil originál Výpisu z Obchodného registra SR zo
dňa 10.5.2019 kuriérskou spoločnosťou TNT podľa Výzvy na predkladanie ponúk
• Müller Martini Eastern Europe GmbH - uchádzač predložil emailom naskenovaný výpis
z Obchodného registra Rakúskej republiky vrátane úradného prekladu z nemčiny do češtiny
podľa Výzvy na predkladanie ponúk
Vyhodnotenie ponúk:
• Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky:
o Všetci uchádzači splnili požiadavky Prijímateľa na predmet zákazky, t.j. ponúknuté
technické parametre strojov splnili Prijímateľom stanovené hodnoty
• Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk - ceny:
o Na základe návrhov na plnenie kritérií, t.j. cien v EUR bez DPH uvedených v Návrhoch
kúpnych zmlúv, bolo stanovené celkové poradie uchádzačov a identifikácia úspešného
uchádzača.

6. Identifikácia úspešného uchádzača
Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:
Obchodné meno
Sídlo
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

DESIGN PRINT s.r.o.

Zdôvodnenie: uchádzač predložil najlacnejšiu ponuku
Poradie neúspešných uchádzačov:
Poradie
Názov uchádzača
2.

Sídlo

Müller Martini Eastern Europe GmbH 2320 Rannersdorf, Rakúska republika

7. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača
Predmet zákazky
Niťošička knižných blokov

Zmluvná cena úspešného uchádzača
v EUR bez DPH

DPH v EUR

v EUR s DPH

160 000,00

32 000,00

190 000,00

8. Typ a podmienky realizácie zmluvy
Miesto dodania predmetu kúpy:
• Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin, Slovenská republika

Lehota dodania predmetu kúpy:
• 3 mesiace
• Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením objednávky Kupujúceho
Predávajúcemu do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.
Komárno, 16.05.2019

--------------------------------Mgr. Vojtech Valkó
manažér VO

