HELORO s.r.o., Medená 5, Bratislava 811 02, IČO: 31413391

Zápisnica
z otvárania ponúk predložených uchádzačmi
zo dňa 20.1.2022 o 13:30 hod
pre vyhodnotenie ponúk na zákazku na dodanie služby uverejnenú na http://www.partnerskadohoda.gov.sk pod
názvom „Fotovoltaické panely“ dňa 29.12.2021 v zmysle MP CKO č.12
A) Komisia na otváraní ponúk v zložení:
Ing. Robert Nagy, predseda komisie
Ing. Radovan Lucina, člen komisie
Ing. Oskár Černák, člen komisie
Otváranie ponúk sa konalo dňa 20.1.2022 na adrese prevádzky Heloro s.r.o., Palatínova 39, 945 01 Komárno
B) Ponuky
Komisii boli doručené vytlačené, elektronicky alebo poštou podané ponuky. Komisia zostavila poradie podľa
toho ako ich obdržala a to nasledovne:
1. TANS - TECH s.r.o. IČO 50892215, ponuka podaná poštou 14.1.2022 obdržané 15.1.2022
2. J.A.G.-TECH s.r.o., IČO 46892958, ponuka podaná poštou 17.1.2022, obdržané 18.1.2022
3. SmartIntegra group, s. r. o., IČO 45442452, ponuka podaná poštou 13.1.2022, obdržané 14.1.2022
C) Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií
Kritériom je najnižšia cena: Celková cena za zákazku bez DPH
Komisia vyhodnotila Prílohu č.1 – návrh na plnenie kritérií a identifikovala ponuku s najnižšou cenou, viď
priložená tabuľka.
Číslo
uchádzača
1
2
3

Uchádzač

Návrh na plnenie kritérií
Cena za 1 súbor bez DPH

TANS - TECH s.r.o.
J.A.G.-TECH s.r.o.
SmartIntegra group, s. r. o.

16.600,00 EUR
17.100,00 EUR
15.900,00 EUR

Poradie
2
3
1

Poznámka

Najnižšia ponuka

Komisia konštatuje:
Na základe horeuvedeného komisia vyhodnotila uchádzača č.3, SmartIntegra group, s. r. o., IČO 45442452, sídlo:
Jókaiho 14, 945 01 Komárno a jeho ponuku za najnižšiu.
Ďalej komisia vyhodnotila záväzný obsah ponuky predloženej uchádzačom č.3 a konštatuje že:
a) Doklady podľa bodu 14 tejto výzvy
uchádzač predložil výpis z ORSK z 10.11.2021, ktorý obsahuje oprávnenie realizovať predmet zákazky t.j.
v predmete činnosti boli identifikované tieto relevatné činnosti: počítačové služby, montáž rekonštrukcia a údržba
vyhradených technických zariadení elektrických, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), projektovanie a konštruovanie elektrických
zariadení
b) Uchádzačom vyplnenú, podpísanú a potvrdenú
prílohu č. 1 tejto výzvy, Návrh na plnenie kritérií = bol predložený vyplnený a podpísaný
prílohu č. 2 tejto výzvy, Návrh kúpnej zmluvy = bol predložený vyplnený a podpísaný
prílohu č. 3 tejto výzvy, Technický opis predmetu zákazky = bol vyplnený a podpísaný
v prílohe č.3 si komisia všimla, že uchádzač vyplnil v riadku „Výkon jedného panelu v kWp“ v stĺpci
„Skutočnosť“ informáciu „0,380“ čo korešponduje s požadovanou hodnotou „od 285 Wp do 400 Wp“. Uchádzač
uviedol správne hodnotu v kWp čo je v požadovanom rozsahu.
c) Technickú špecifikáciu t.j. technický respektíve katalógový list/-y s popisom predmetu zákazky a s uvedením
výrobcu = bol predložený katalógový list CanadianSolar pre model HiKu 355W – 380W.
Ďalej komisia konštatuje, že uchádzač č.3 predložil všetky požadované dokumenty a naplnil požadovaný
záväzný obsah ponuky.
D) Otváranie ponúk predložených do súťaže prebehlo v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve, MP CKO12,
zákonom a súťažnými podkladmi. Prílohou zápisnice sú všetky predložené ponuky vrátane ich príloh.
Dolu podpísaní členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia a v slobodnej vôli a bez
výhrady ju podpisujú.
V Komárne dňa 20.1.2022
Komisia:
Ing. Robert Nagy, predseda komisie: ..........................................................
Ing. Radovan Lucina, člen komisie: ..........................................................
Ing. Oskár Černák, člen komisie: ..........................................................

