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M & P, spol. s r.o.
Jánošíkova 264
010 01 Žilina
-----------------------------------------------------Váš list/zo dňa

Naša značka
Ozn. výsl.
č.6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

Vybavuje
Miloslav Bdžoch

V Sp. Novej Vsi
23.12.2013

VEC: Nadlimitná zákazka postupom verejného obstarávania - verejná súťaž s použitím
elektronickej aukcie, zákazky na dodanie tovaru predmetu zákazky s názvom:
„Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava 2“
časť č.6 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.6: UV plošná tlačiareň + počítač s displayom + software
časť č.7 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.7: Server + software
časť č.8 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.8: Teplovzdušná zváračka
časť č.9 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.9: Vyrezávací ploter + počítač s displayom + software
časť č.11 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.11: Laminátor na fólie
časť č.12 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.12: Frézovací a rezací ploter + počítač s displayom + software
časť č.13 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.13: Lis
časť č.14 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.14: Lis na čapice
časť č.15 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.15: 3D rezačka na polystyrén + počítač s displayom + software
časť č.16 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov –
zostava 2" - časť č.16: Ohýbačka plexiskla
- oznámenie výsledku verejného obstarávania
PRO GRUP, s.r.o., Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves, ako obstarávateľ
podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo
„zákon“ alebo „ZoVO“) na vyššie uvedené predmetné verejné obstarávanie Vám týmto
oznamuje výsledok verejného obstarávania.
Nakoľko v predmetných častiach verejného obstarávania boli účastníkmi obstarávania a eaukcie obidvaja nižšie uvedený uchádzači, verejný obstarávateľ jedným osobitným
oznámením pre každého z uchádzačov, oznamuje výsledok verejného obstarávania
jednotlivých častí predmetu zákazky.

„Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava 2“
časť č.6 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.6: UV plošná tlačiareň + počítač s displayom + software
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 08:43:33 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 07:50:48 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.6 PZ:

Poradie

1.
2.

Uchádzač
HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

124 300,00

124 200,00

162 400,00

162 400,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako neúspešný, Vašu
ponuku neprijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako
druhá najúspešnejšia, t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- druhú najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola
vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako
druhá najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti a z hľadiska
ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- ďalšie úkony bude robiť obstarávateľ v súlade s § 44 a 45 zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

„Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava 2“
časť č.7 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.7: Server + software

Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 08:31:24 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 08:31:32 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.7 PZ:

Poradie

Uchádzač

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

1.

M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

18 630,00

16 800,00

2.

HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika

18 413,00

17 000,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako úspešný, Vašu ponuku
prijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia,
t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola vyhodnotená
v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti
a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- úspešný uchádzač predložil v ponuke časti „Ostatné“ všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (nenahradil ich čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 ZoVO), preto už nebude dožiadaný o predloženie týchto
dokladov a komisia obstarávateľa nebude opätovne vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača.
Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali:
- Kúpnu zmluvu pre predmetnú časť predmetu zákazky v zmysle Vami predloženej ponuky
(no s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), podmienok vyhláseného verejného obstarávania –
podľa vzoru z prílohy č.1 súťažných podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Súčasťou KZ musia byť aj jej prílohy:
č.1 tabuľka Špecifikácia predmetu zákazky – zariadenia,
č.2: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania po e-aukcii.
Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej KZ s prílohami. Po ich posúdení,
kontrole a odsúhlasení bude s vami uzavretá KZ v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.

V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

časť č.8 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.8: Teplovzdušná zváračka
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 09:01:03 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 09:02:00 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.8 PZ:

Poradie

Uchádzač

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

1.

M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

3 090,00

3 090,00

2.

HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika

4 600,00

4 600,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako úspešný, Vašu ponuku
prijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia,
t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola vyhodnotená
v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti
a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- úspešný uchádzač predložil v ponuke časti „Ostatné“ všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (nenahradil ich čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 ZoVO), preto už nebude dožiadaný o predloženie týchto
dokladov a komisia obstarávateľa nebude opätovne vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača.
Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali:
- Kúpnu zmluvu pre predmetnú časť predmetu zákazky v zmysle Vami predloženej ponuky
(no s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), podmienok vyhláseného verejného obstarávania –
podľa vzoru z prílohy č.1 súťažných podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Súčasťou KZ musia byť aj jej prílohy:
č.1 tabuľka Špecifikácia predmetu zákazky – zariadenia,
č.2: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania po e-aukcii.

Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej KZ s prílohami. Po ich posúdení,
kontrole a odsúhlasení bude s vami uzavretá KZ v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

„Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava 2“
časť č.9 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.9: Vyrezávací ploter + počítač s displayom + software
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 09:33:13 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 09:32:37 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.9 PZ:

Poradie

1.
2.

Uchádzač
HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

29 020,00

28 250,00

31 047,00

28 450,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako neúspešný, Vašu
ponuku neprijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako
druhá najúspešnejšia, t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- druhú najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola
vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako
druhá najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti a z hľadiska
ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- ďalšie úkony bude robiť obstarávateľ v súlade s § 44 a 45 zákona o verejnom obstarávaní.

Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

časť č.11 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.11: Laminátor na fólie
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 10:02:48 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 10:01:27 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.11 PZ:

Poradie

Uchádzač

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

1.

M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

14 174,00

13 500,00

2.

HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika

13 900,00

13 500,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako úspešný, Vašu ponuku
prijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia,
t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola vyhodnotená
v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako najúspešnejšia.
Uchádzač M & P, spol. s r.o. ako prvý v čase 10:11:04 znížil ponukovú cenu na 13 500,- €
bez DPH, pričom uchádzač HSW Signall s.r.o. už v čase 10:12:09 tiež znížil ponukovú
cenu, no už len na zaevidovanú cenu 13 500,- € s DPH, preto ste sa umiestnili ako prvý v
poradí. Ponuky boli vyhodnotené v zmysle časti V. bod 26.4 súťažných podkladov, t. j.
výsledné poradie ponúk bude zostavené automatizovaným vyhodnotením e-aukciou.
V zmysle podmienok aukcie, pokiaľ v priebehu e-aukcie dvaja alebo viacerí uchádzači
ponúknu rovnaké ceny príslušnej časti predmetu zákazky, najlepšou ponukou sa z nich
stáva tá, ktorá bola zadaná skôr, t.j. ktorú server zaevidoval skôr.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti
a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,

- úspešný uchádzač predložil v ponuke časti „Ostatné“ všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (nenahradil ich čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 ZoVO), preto už nebude dožiadaný o predloženie týchto
dokladov a komisia obstarávateľa nebude opätovne vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača.
Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali:
- Kúpnu zmluvu pre predmetnú časť predmetu zákazky v zmysle Vami predloženej ponuky
(no s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), podmienok vyhláseného verejného obstarávania –
podľa vzoru z prílohy č.1 súťažných podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Súčasťou KZ musia byť aj jej prílohy:
č.1 tabuľka Špecifikácia predmetu zákazky – zariadenia,
č.2: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania po e-aukcii.
Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej KZ s prílohami. Po ich posúdení,
kontrole a odsúhlasení bude s vami uzavretá KZ v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

časť č.12 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.12: Frézovací a rezací ploter + počítač s displayom + software
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 10:02:48 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 10:01:27 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.12 PZ:

Poradie

Uchádzač

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

1.

M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

117 920,00

101 980,00

2.

HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika

129 140,00

102 500,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako úspešný, Vašu ponuku
prijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia,
t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola vyhodnotená
v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti
a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- úspešný uchádzač predložil v ponuke časti „Ostatné“ všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (nenahradil ich čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 ZoVO), preto už nebude dožiadaný o predloženie týchto
dokladov a komisia obstarávateľa nebude opätovne vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača.
Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali:
- Kúpnu zmluvu pre predmetnú časť predmetu zákazky v zmysle Vami predloženej ponuky
(no s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), podmienok vyhláseného verejného obstarávania –
podľa vzoru z prílohy č.1 súťažných podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Súčasťou KZ musia byť aj jej prílohy:
č.1 tabuľka Špecifikácia predmetu zákazky – zariadenia,
č.2: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania po e-aukcii.
Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej KZ s prílohami. Po ich posúdení,
kontrole a odsúhlasení bude s vami uzavretá KZ v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

časť č.13 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.13: Lis
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 11:07:21 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 11:01:21 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.13 PZ:

Poradie

Uchádzač

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

1.

M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

3 043,00

2 500,00

2.

HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika

3 119,00

2 600,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako úspešný, Vašu ponuku
prijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia,
t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola vyhodnotená
v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti
a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- úspešný uchádzač predložil v ponuke časti „Ostatné“ všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (nenahradil ich čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 ZoVO), preto už nebude dožiadaný o predloženie týchto
dokladov a komisia obstarávateľa nebude opätovne vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača.
Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali:
- Kúpnu zmluvu pre predmetnú časť predmetu zákazky v zmysle Vami predloženej ponuky
(no s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), podmienok vyhláseného verejného obstarávania –
podľa vzoru z prílohy č.1 súťažných podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Súčasťou KZ musia byť aj jej prílohy:
č.1 tabuľka Špecifikácia predmetu zákazky – zariadenia,
č.2: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania po e-aukcii.
Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej KZ s prílohami. Po ich posúdení,
kontrole a odsúhlasení bude s vami uzavretá KZ v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

časť č.14 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.14: Lis na čapice
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina

HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 11:31:16 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 11:31:31 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.14 PZ:

Poradie

Uchádzač

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

1.

M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

2 311,00

2 000,00

2.

HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika

2 160,00

2 100,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako úspešný, Vašu ponuku
prijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia,
t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola vyhodnotená
v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti
a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- úspešný uchádzač predložil v ponuke časti „Ostatné“ všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (nenahradil ich čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 ZoVO), preto už nebude dožiadaný o predloženie týchto
dokladov a komisia obstarávateľa nebude opätovne vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača.
Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali:
- Kúpnu zmluvu pre predmetnú časť predmetu zákazky v zmysle Vami predloženej ponuky
(no s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), podmienok vyhláseného verejného obstarávania –
podľa vzoru z prílohy č.1 súťažných podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Súčasťou KZ musia byť aj jej prílohy:
č.1 tabuľka Špecifikácia predmetu zákazky – zariadenia,
č.2: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania po e-aukcii.
Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej KZ s prílohami. Po ich posúdení,
kontrole a odsúhlasení bude s vami uzavretá KZ v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,

ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

časť č.15 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.15: 3D rezačka na polystyrén + počítač s displayom + software
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 12:02:09 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 12:01:14 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.15 PZ:

Poradie

Uchádzač

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

1.

M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

29 500,00

28 950,00

2.

HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika

29 200,00

29 000,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako úspešný, Vašu ponuku
prijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia,
t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola vyhodnotená
v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti
a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- úspešný uchádzač predložil v ponuke časti „Ostatné“ všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (nenahradil ich čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 ZoVO), preto už nebude dožiadaný o predloženie týchto
dokladov a komisia obstarávateľa nebude opätovne vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača.
Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali:
- Kúpnu zmluvu pre predmetnú časť predmetu zákazky v zmysle Vami predloženej ponuky
(no s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), podmienok vyhláseného verejného obstarávania –
podľa vzoru z prílohy č.1 súťažných podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Súčasťou KZ musia byť aj jej prílohy:
č.1 tabuľka Špecifikácia predmetu zákazky – zariadenia,
č.2: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania po e-aukcii.
Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej KZ s prílohami. Po ich posúdení,

kontrole a odsúhlasení bude s vami uzavretá KZ v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

časť č.16 predmetu zákazky: - názov: "Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov – zostava
2" - časť č.16: Ohýbačka plexiskla
Na účasť v e-aukcii boli mailami vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika
E-aukcie sa zúčastnili/nezúčastnili vyzvaní uchádzači:
M & P, spol. s r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina - prihlásený 23.12.2013 o 12:33:29 hod.
HSW Signall s.r.o., Modřanská 1097, 143 00 Praha 4, Česká republika - prihlásený
23.12.2013 o 12:31:22 hod.
Výsledné poradie uchádzačov po ukončení e-aukcie na časť č.16 PZ:

Poradie

Uchádzač

Vstupná
cena do aukcie
(EUR bez DPH)

Výsledná
cena z aukcie
(EUR bez DPH)

1.

M & P, spol. s r.o., Jánošíkova
264, 010 01 Žilina

2 800,00

2 700,00

2.

HSW Signall s.r.o., Modřanská
1097, 143 00 Praha 4, Česká
republika

3 217,00

2 750,00

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vám oznamujeme, že ste vo verejnom
obstarávaní predmetnej časti predmetu zákazky boli vyhodnotený ako úspešný, Vašu ponuku
prijímame, nakoľko bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením ako najúspešnejšia,
t.j. v rámci e-aukcie ste predložili:
- najnižšiu ponukovú cenu predmetnej časti predmetu zákazky, cena bola vyhodnotená
v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukou ďalšieho uchádzača ako najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre obstarávateľa, z hľadiska dokladovej časti
a z hľadiska ponukovej ceny predmetnej časti predmetu zákazky,
- úspešný uchádzač predložil v ponuke časti „Ostatné“ všetky požadované doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (nenahradil ich čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 ZoVO), preto už nebude dožiadaný o predloženie týchto
dokladov a komisia obstarávateľa nebude opätovne vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača.
Žiadame Vás, aby ste si pripravili, no zatiaľ nám nezasielali:

- Kúpnu zmluvu pre predmetnú časť predmetu zákazky v zmysle Vami predloženej ponuky
(no s Vašou výslednou cenou v e-aukcii), podmienok vyhláseného verejného obstarávania –
podľa vzoru z prílohy č.1 súťažných podkladov a ustanovení príslušných právnych predpisov.
Súčasťou KZ musia byť aj jej prílohy:
č.1 tabuľka Špecifikácia predmetu zákazky – zariadenia,
č.2: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania po e-aukcii.
Po kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom s kladným
výsledkom, budete vyzvaný na predloženie vyššie uvedenej KZ s prílohami. Po ich posúdení,
kontrole a odsúhlasení bude s vami uzavretá KZ v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ súčasne s odoslaním oznámení o výsledku verejného obstarávania po e-aukcii
zverejní túto informáciu (výsledok vyhodnotenia ponúk s poradím uchádzačov) v profile.
V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Vám zároveň oznamujeme lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá je do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk,
ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní.

S úctou

...........................................................................
Miloslav Bdžoch, konateľ a riaditeľ
(za obstarávateľa)
Prílohy:
- výsledky a logy e-aukcie vygenerované aukčným programom pre každú z častí predmetu
zákazky

