Zápisnica č.01
vyhotovená podľa § 44, ods.(1) zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov z vyhodnotenia podmienok
účasti úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na dodávku tovaru s názvom:

„Automatické etiketovacie a vážiace zariadenie“
Veľké Zálužie 29.11.2013

A Zoznam uchádzačov , ktorí predložili ponuku do verejného obstarávania
Rudolf Minár ELVA Servis
Azalkova 15
949 01 Nitra
IČO : 11864818
ALBERTINA PACKAGING,spol. s r.o.
Hlinická 1
831 52 Bratislava
IČO : 31374638

B . Priebeh rokovania.
Komisia na svojom zasadaní dňa 18.11.2013 vyhodnotila ako úspešného uchádzača :
Rudolf Minár ELVA Servis
Azalkova 15
949 01 Nitra
IČO : 11864818
Uchádzač predložil v obálke „Ostatné“ ako doklad splnenia účasti vo verejnom obstarávaní aj „Čestné
prehlásenie“ podľa §32,ods.11, zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Preto obstarávateľ vyzval uchádzača v zmysle zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov §44
ods.(1) listom odoslaným dňa 20.11.2013 o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
tak, ako boli uvedené v „Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania“ a v „Súťažných podkladoch“ .
Uchádzač tieto doklady predložil dňa 26.11.2013.
Komisia predložené doklady preskúmala a ich plnenie je priložené v tabuľke.
Komisia konštatuje , že uchádzač spĺňa podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania.

C. Mená, priezviská a podpisy zúčastnených členov komisie :
Ing.Timotej Husár
Slávka Miková
Ing.Eva Prokopová
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Vyhodnotenie
ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti III. , bode 17 a časti IX „Súťažných
podkladov“ vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie dodávky tovaru s názvom:

„Automatické etiketovacie a vážiace zariadenie“
I.
Pre splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
ponuka uchádzača musela obsahovať tieto doklady:

a/ doklady uvedené v časti I. v bode 7 „Súťažných podkladov“ :
aa/ Osobné postavenie
aaa) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
aab) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním,
aac) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
aad) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
aae) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
aaf) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
aag) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
aah) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
alebo
aai ) nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
aaj) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
aak) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
aal) uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov môže
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §26 ods.2 zákona 25/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní v zozname podnikateľov.
ab/ Technická a odborná spôsobilosť
Technickú, alebo odbornú spôsobilosť preukazuje uchádzač dokladmi podľa § 28 ods. 1 písm. b) a to:
Zoznamom dodávok strojov uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (11/2008 do 10/2013) porážkárňam hydiny
doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní dodávky požadovaného druhu stroja s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia dodávky a zhodnotenia uskutočnených dodávok podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
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uskutočnené.
Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať: že uskutočnil min. 3 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zákazky - každú v hodnote minimálne 25 000,- EUR bez DPH - za predchádzajúcich 5 rokov dostupné v
závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. V prípade, ak podobnú zákazku uchádzač realizoval ako
člen skupiny dodávateľov, z referencie musí byť jednoznačne zrejmé, čo bolo predmetom dodávky, v akom termíne, a
v akom náklade výhradne pre toho, v prospech koho bol referenčný list vystavený.
Pri prepočte cudzej meny na EUR sa použije kurz NBS platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania na zverejnenie do Vestníka VO. Prepočet SKK na euro sa uskutoční konverzným kurzom.
Doklady vyhotovené v inom ako slovenskom a českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka
a priložené v ponuke. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho
jazyka t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní:
Zoznam úspešne realizovaných dodávok strojov má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj
preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením dodávok strojov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
b/

čestné vyhlásenie podľa §32, ods.11 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov-teraz neaktuálne

II.
Vyhodnotenie splnenia požiadaviek jednotlivými uchádzačmi alebo skupinami dodávateľov .
+

doklad/doklady predložený/é - kritérium hodnotenia splnené

++

kritérium hodnotenia splnené - obstarávateľ nevie preukázať relevantnými dokladmi , že uchádzačovi/skupine
dodávateľov v predchádzajúcich troch rokoch bolo preukázané závažné porušenie
odborných povinností

-

doklad/doklady predložený/é - kritérium hodnotenia nesplnené

--

doklad/doklady nepredložený/é - kritérium hodnotenia nesplnené

x

kritérium hodnotenia sa neaplikuje vzhľadom na predloženie dokladu o zapísaní uchádzača do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,

xx

kritérium hodnotenia sa neaplikuje vzhľadom na predloženie čestného prehlásenia podľa §32, ods. 11 zákona
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov-teraz neaktuálne

?

doklad/doklady predložený/é - plnenie kritéria nie je jednoznačné, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie podľa § 33 ods. 6 zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Rudolf Minár ELVA Servis, Azalkova 15, 949 01 Nitra
IČO : 11864818
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Komisia konštatuje , že uchádzač splnil podmienky pre účasť vo verejnom obstarávaní.
Ing.Timotej Husár
Slávka Miková
Ing.Eva Prokopová
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