Zápisnica
z `ryh®dnoóenia pľieskumq trhu Da zÁlm7.kt]

JDi9itiby UV inlLjeôo`ý tlačíarenslý str®j m .Iač z kotúča m kotúč"
pre sp®l. NAP. s.ľ.o. z® dňa 4.12019.
1.

Priffik`m trhu na `ýbeľ dodávatelh zákazky: Di#lny uv inkjeôo`p/ tlačiamský sdQj fia tlač z
kotúča fia kotúč" pfe spol. N.^.P„ sTo. bol vyhlásený v zmysle meôodického výkladii CKO čó
k zadÁvaniu zákaziek v)hláseqých osobotL ktoTEi verEjný obstaráwdeľ poslqme 50 % a menqj
fimnčnýcli pfosdicdko`/ na dodanie tovaru z NFP. Pľieskum du bol vyhúsený osobou podĽa § 8

ods.2 zákona o\ffl?jnom obsdTávaní -spol. NAP. sT.o. Novozámocká cesb čj, 945 01
Konúľno.

2.

Rm]izÁciou pľiesk`mu trhu bol povemý lng. Július Kelemen zo po]očnosĹi K®D]S spol. s ľ.o.,
ktoTý na základe píedbežnélto priesk`mu zaslal `ýz`ni na predložmie cenovQi ponuky vydpo`mým
zÁujemcom. ktorí Tcalizi[jú obdobné zákazky. Výzva bola zverEjneoá m webovqj stránke spo].
NA.P. s.ľ.o. a zároveň bola zaslaná infbnnácia o vyhlásení výberového konania m adresti
zakazkvc ko®v lada. m\'.sk k zverQjneniu na `im/w.partnerskadohoda.govslĹ

3.

V stanovenqj lehote odovzdania ponúk 17.12.20Ls do 14,00 hod. boli poedložené 3 ponulp/ od
nasledovných uchádzž)čo`/:

Názmr, adrm a ffl]o u€liádzača

P.č.
1.

DURST PHOTOTECIDIIK SPA. Via Ju]ius Dust, 4, 390 42 Biessa"m BZ

2.

Hesse Trade Kft, 1 044 Budapes| ÓTadna mca 4

3.

Nilpe!eľ GmbH, Rodenbecker StTase 25, D-32427 Minden

4.

Ch/áranie ponúk sa uskutočnilo o l5,Oo hod dňa l7.122018 v zmysle výzvy. Na otvámnie ponúk
a na vyhodnotenie menoul Mgľ. Attila Nagy, kondef' spo]očnostj nasledovnýcl) č[enov komisie:
Predseda komisie - Ing. Jú]Íus Kelemen. čleitovia komisie Zoltán Csémi a llana Stmňáková.

5.

Výstedok vyhodnotmia splmia dimok účasti: všetci uchádzači sphili podmienky účasti a ich
poniiky môžu b)ď hodnotené.

6.

Poiiukové miy uchédzačov sú nas]edovné.

P.č.

Názw. adr" a sĺdlo
DURST PHOTOTEclnlK SPA, Via Julius

1.

2.
3.

7.

Durst, 4, 390 42 Bnessanode BZ
Hesse Tfade Kft,1044 Biidapesi Ómdna dca
4
Nilpeôeľ GmbH. RodcnbeckcT Stmse 25, D-

32427 h±

PonDLoyá c" bql)PF[

P®mdie

650 000,00 EUR

2.

540 000,00 EUR

1.

750 000,00 EUR

3.

Kritériá na `Íyhodnotenie pofiúk v zmysle výzvy: nĺjnižšia cena bez DPH.

8.ť.ahEadeH±mTmdhehE?#ýcBhffivýcEúkko?riĹiz=m=Í!ĹFpiĹ.am#±
vyhodnotila ako nqi ]epšĺu

9.

Komisia doponičuje osobe pľa § 8 oznámiť L[chádzačom ľýstedok ľyhodn otenia priehu trhu
a u€hádzačovi Hesse Trade Kft, 1044 Budapest, ÓTadm utca 4 oznámiť, žejeho uku prijĺma.

SchváJila komisia:

Ing. Július Kelemen

p. Zohán Cséri

p. Hm Sdfflová

ZápisDi€a
č.2
z vyhodnotenia splnenía podmi€tLok účasti zÁIĹazlpr

"gítálDy UV inl[jtioiý tlačiareDslý stmj na t]ač z li®túča na kotúč"
pr€ sp®L NAP.. s.r.o. z® dňa 4.12019.
1.

Prieskum du m výbeľ dodávabh zákazky: JHgitáhy uv inkĺetový thčiarenský sdQj na tlač z
kotúča m kotič" pre spol. NÁ.P„ sro. bo] `phlásemý v zmysle meôotického výkladu CKO č.6
k zadóvaniu zákaziek vyhlásených osoboii, ktorEj \ffl€jpý obstaTávaóel' postqme 50 % a menqj
finančných prosbi"o`/ m dodanie twani z NFP. Prieskim tThu bol \qhlásený osobou podh § 8
ods.2 zákona overQjnom obstuévaní -spol. NÁP. si..o. Novozámocká cesm čj, 945 01
Kondbno.

2.

Realizácioii prieskumu trhu bol povemý lng. Július Kelemen zo spoločnosti K®DIS spol. s ro.
ktoý na základe predbežného prieskumti zasla] `ýz`ni na píedloženie cenwqj ponulq/ `pnipovan]h
záiijemcom, ktoľí realizitjú obdobné zákazky. Výzva bola zvereinená na webovej sdénke spol.

N.A.P. s.r.o. a zÁ"ti bola zaslanÁ infbmácia o \phlásmí `ýbemvého konania m adresu
zakazkvc ko®v l ada. É!ov. sk k zveľúneniu na `hmm/.partnerskadohoda.gov.slĹ

3.

V stanovenqj lehaóe odovzdania ponúk 17.12.2018 do 14,00 hod. boli predložmé 3 poiiulq/ od

msledoiqých uchádzačov:

Ná2mr. adrt" a sÉd|o -héA-h

P.č.
1.

DURST PHOTOTECIINIK SPA, Via Julius mmsL 4, 390 42 Biessanone BZ

2.

Hesse Thde Kft,1044 Budapest, Ómdna dca 4

3.'

N ilpeleŕ GmbH, Rodei)becker Strase 25, D-32427 Minden

4.

m/áranie ponúk sa uskLióočnilo o l5,00 hod dňa l7.12.2018 v zmysle výzvy. Na otváraníe ponúk
a na vyhodnotmie meno`ml Mgr. Attita Nagy, konabľ spoločnori msledo`Íných členov komisie:
Predseda komisĺe - Ing. Július Ke[emen, členovia komisie Zoltán Csémi a I]ana Stľaňáková.

5.

Na základe vyhodnotenia splnenia podmieiiok účasti 2x) dňa 17.122018 uchádzači splnili

dienky účastĺ čiastočfie, nakoľko uchádzžiči nepTedložili ľýpis z obchodného Tegistm so
slovenským pľekladm.
Na základe emailom zŽLslanej `ýzyy zo dňa ]9.] 220] 8 jednotliví tichádzači svoje ponulqr doplnili

o výpis z obchodného rerism so slovenslým prdcladom.
Závcr: Čtenovh komisie potvrdili, že všebi uhádzači splnili podmienlqí účasti a ich poniilq/ môžu
byť hodnotené.

Schválila komi§ia:

Ing. Július Kelemen

p. Zolth Csémi

p. Hm Straňáková

