CRT - ELECTRONIC, spol. s r.o. Or. Lesná, Oravská Lesná1080, 029 57Oravská Lesná, IČO: 31634303

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIAPONÚK
v zmysle §42 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Typ predmetu zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác

Limit zákazky:

Podlimitná zákazka

Typ postupu:

Podlimitná zákazka bez využitia el. trhoviska

Názov predmetu zákazky:

Nákup inovatívnej technológie CRT - ELECTRONIC

a) Zoznam členov komisie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Ing. Milan Orieščik

Predseda komisie

Michal Hruška

Člen komisie

František Vrábeľ

Člen komisie

Dušan Mello

Člen komisie

Časť zákazky: 1. Logický celok č. 1: Laserovací stroj na popisovanie DPS
b)Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky
Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači:

Záujemca

Adresa

1.

ASYS/EKRA Automation Kft.

Kiss Erno u.3. , 1046 Budapest

2.

AMTECH s.r..o

Palackého třída 153b , 612 00 Brno
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c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
podpísaný všetkými účastníkmi.
Počas vyhodnocovania častí „kritéria“ predložených ponúk nebola identifikovaná žiadna Mimoriadne nízka ponuka.
e)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku.

f)Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok:
Poradie uchádzačov:

Uchádzač

1.

AMTECH s.r..o

Identifikácia úspešného uchádzača:

1.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

AMTECH s.r..o

Vybraný uchádzač splnil podmienky účasti a predložil ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku, a preto bol vyhodnotený ako ÚSPEŠNÝ

Podiel subdodávky:

g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Časť zákazky: 2. Logický celok č 2: Automatický optický kontrolný systém ( AOI ) pre SMT
b)Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky
Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači:
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Záujemca

Adresa

1.

AMTEST Slovakia,s.r.o.

Mikovíniho 10 , 917 01 Trnava

2.

AMTECH s.r..o

Palackého třída 153b , 612 00 Brno

c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
podpísaný všetkými účastníkmi.
Počas vyhodnocovania častí „kritéria“ predložených ponúk nebola identifikovaná žiadna Mimoriadne nízka ponuka.
e)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku.

f)Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok:
Poradie uchádzačov:

Uchádzač

1.

AMTECH s.r..o

Identifikácia úspešného uchádzača:

1.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

AMTECH s.r..o

Vybraný uchádzač splnil podmienky účasti a predložil ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku, a preto bol vyhodnotený ako ÚSPEŠNÝ

Podiel subdodávky:

g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
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Časť zákazky: 3. Logický celok č 3: Laserovací stroj na plastové kryty
b)Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky
Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači:

PČ.

Záujemca

Adresa

---------

-----------

c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
podpísaný všetkými účastníkmi.
Počas vyhodnocovania častí „kritéria“ predložených ponúk nebola identifikovaná žiadna Mimoriadne nízka ponuka.
e)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku.

f)Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok:
Poradie uchádzačov:

Uchádzač

PČ.

---------

Identifikácia úspešného uchádzača:

PČ.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

--------

---------

Podiel subdodávky:
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g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Časť zákazky: 4.

Logický celok č. 4: Testovacie zariadenie pre vnútroobvodové testy DPS

b)Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky
Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači:

1.

Záujemca

Adresa

EQUIP-TEST s.r.o.

Čečinová 2 , 82105 Bratislava

c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
podpísaný všetkými účastníkmi.
Počas vyhodnocovania častí „kritéria“ predložených ponúk nebola identifikovaná žiadna Mimoriadne nízka ponuka.
e)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku.

f)Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok:
Poradie uchádzačov:

Uchádzač

1.

EQUIP-TEST s.r.o.

Identifikácia úspešného uchádzača:

1.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

EQUIP-TEST s.r.o.

Vybraný uchádzač splnil podmienky účasti a predložil ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku, a preto bol vyhodnotený ako ÚSPEŠNÝ.

Podiel subdodávky:

CRT - ELECTRONIC, spol. s r.o. Or. Lesná, Oravská Lesná1080, 029 57Oravská Lesná, IČO: 31634303

g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Časť zákazky: 5. Logický celok č. 5: Záložný zdroj elektrickej energie
b)Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky
Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači:

Záujemca

Adresa

1.

Applipower s.r.o.

Bytčická 2 , 01001 žilina

2.

ELTECO a.s.

Rosinská cesta 15 , 010 08 Žilina

c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
podpísaný všetkými účastníkmi.
Počas vyhodnocovania častí „kritéria“ predložených ponúk nebola identifikovaná žiadna Mimoriadne nízka ponuka.
e)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku.

f)Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok:
Poradie uchádzačov:

Uchádzač

1.

ELTECO a.s.
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Identifikácia úspešného uchádzača:

1.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

ELTECO a.s.

Vybraný uchádzač splnil podmienky účasti a predložil ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku, a preto bol vyhodnotený ako ÚSPEŠNÝ

Podiel subdodávky:

g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Časť zákazky: 6. Logický celok č. 6: Zariadenie pre chladenie a zvlhčovanie výrobnej haly
b)Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky
Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači:

Záujemca

Adresa

1.

MBM-TECHNOLOGY, s.r.o.

Hviezdoslavovo nám. 213 , 029 01 Námestovo

2.

Ing. Hossa Dalibor

Rudohorská 5, 974 01 Banská Bystrica

3.

A P I A G R A , klimatizácia a
vetranie, spol. s r.o.

Slanická 36, 02943 Zubrohlava

c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
podpísaný všetkými účastníkmi.
Počas vyhodnocovania častí „kritéria“ predložených ponúk nebola identifikovaná žiadna Mimoriadne nízka ponuka.
e)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku.

f)Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok:
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Poradie uchádzačov:

Uchádzač

1.

Ing. Hossa Dalibor

Identifikácia úspešného uchádzača:

1.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

Ing. Hossa Dalibor

Vybraný uchádzač splnil podmienky účasti a predložil ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku, a preto bol vyhodnotený ako ÚSPEŠNÝ

Podiel subdodávky:

g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Časť zákazky: 7. Logický celok č. 7: 2D čítačka
b)Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuky
Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači:

PČ.

Záujemca

Adresa

-------

-------------

c) Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku.
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky
podpísaný všetkými účastníkmi.
Počas vyhodnocovania častí „kritéria“ predložených ponúk nebola identifikovaná žiadna Mimoriadne nízka ponuka.
e)Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Zo zadávanej zákazky nebol vylúčenýžiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku.
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f)Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok:
Poradie uchádzačov:

Uchádzač

PČ.

----------

Identifikácia úspešného uchádzača:

PČ.

Uchádzač

Odôvodnenie prijatia ponuky

----------

-----------

Podiel subdodávky:
g) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
e) Dôvody, pre ktoréčlen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou
Všetci členovia komisia podpísali zápisnicu bez výhrad.
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk prehlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia ponúk zodpovedá skutočnosti,
čo potvrdzujú svojím podpisom.

Meno a priezvisko

Funkcia

Ing. Milan Orieščik

Predseda komisie

Michal Hruška

Člen komisie

František Vrábeľ

Člen komisie

Dušan Mello

Člen komisie

Oravská Lesná,dňa 20.02.2014

Podpis

