ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
„Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému
Turbogenerátora“
dňa 14. 8. 2020
Ponuky vyhodnocovali zamestnanci OLO a.s. :
1.
2.
3.
4.

Ing. Kontína Zdenko,
Miroslav Jurta,
Mgr. Jozef Bálint,
Ing. Milan Hamala,

manažér ZEVO Bratislava (Spaľovňa)
technológ MaR ZEVO
vedúci nákupu
nákup

Výzva zverejnená a zároveň zaslaná elektronicky prostredníctvom SW JOSEPHINE 31.7.2020,
s termínom predloženia ponúk do 12.8. 2020 do 11.00 hod. podnikateľskému subjektu, na základe
ktorého ponuky bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky:
1. SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 00603929, kontaktná osoba: Ing Ľubomír Czaja, t.č.: +421 905718298,
e-mail: lubomir.czaja@sat-automation.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 784,00 € bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH
Kód CPV:
50532000-3 Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia,
50532400-7 Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie
32540000-0 Rozvádzače,
32541000-7 Zariadenie rozvádzača,
31213000-2 Rozvodné zariadenia,
31213400-6 Rozvodné systémy,
31230000-7 Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov,
71632000-7 Technické skúšky,
72611000-6 Technické počítačové podporné služby,
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu),
90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu,
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Vykonanie profylaktiky, servisu, opráv, údržbe, nastaveniu, operatívnych
servisných zásahov a dodávke náhradných dielov pre riadiaci systém Turbogenerátora.
Rozsah dodávky:
Rozvádzač 00CXT01:
Riadiaci systém SIMATIC S7-300

Napájací zdroj SILPLUS PS S7-300 PS305, 6ES7305-1BA80-0AA0 (2ks)
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 6ES7315-2EH14-0AB0 (1ks)
Rozširovací modul IM360, 6ES7360-3AA01-0AA0 (1ks)
Rozširovací modul IM361, 6ES7360-3CA01-0AA0 (1ks)
Signálovy modul AI Pt100, 6ES7331-1KF02-0AB0 (3ks)
Signálovy modul AI 4..20mA, 6ES7331-7HF01-0AB0 (3ks)
Signálovy modul AO 4..20mA, 6ES7332-5HF00-0AB0 (1ks)
Signálovy modul DI, 6ES7321-1BL00-0AA0 (2ks)
Signálovy modul DO, 6ES7322-1HH00-0AA0 (1ks)
Komunikačný procesor CP341 RS485/422, 6GK7341-1CH02-0AE0 (1ks)
Komunikačný procesor CP343 ethernet, 6GK7343-1EX30-0XE0 (1ks)
Adaptér RJ45/AUI, 6GK5101-1BX00-2AA3 (1ks)

-

Operátorský panel OP17
Grafický operátorský panel SIMATIC HMI KTP1000 BASIC PN, 6AV6647-0AF11-3AX0 (1ks)
Riadenie turbíny - regulátor Woodward 505
-

Woodward 505 Digital Governor for Steam Turbines (1ks)

Monitorovací systém chvenia Bently Nevada 3500
-

Power Supply 3500/05-02-05-00-00-00 Bently Nevada (1ks)
Transient Data Interface Module 3500/22M-01-01-00 Bently Nevada (2ks)
Proximitor Monitor 3500/40M-01-00 Bently Nevada (2ks)
Enhanced Keyphasor Module 3500/25-01-01-00 Bently Nevada (1ks)
4 Channel Relay Module and TMR Relay Module 3500/32-01-00 Bently Nevada (1ks)
Communication Gateway Module 3500/92-02-01-00 Bently Nevada (1ks)
Čidlo chvenia 3300XL 8mm, 330106-05-30-05-02-00 Bently Nevada (8ks)
Oscilátor pre fázovú značku 330881-10-00 Bently Nevada (1ks)

Snímač pre fázovú značku 330106-05-30-10-12-00 Bently Nevada (1ks)
Činnosti:
Pravidelný profylaktický servis 2x ročne:
Predpokladané termíny apríl a september každý kalendárny rok. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je
možné predbežne stanoviť termíny, bude dodávateľovi oznámený termín najneskôr 30 dní pred začatím
prác.
Činnosti pre pravidelný servis 2x ročne:
Nepravidelný servis predpokladajú sa 4 operatívne servisné zásahy za rok (jeden zásah = 2osoby po
6hod. = 12 osobohodín):
Nepretržitá servisná pohotovosť s nástupom v mieste výkonu do 5 hodín od ohlásenia
Termín plnenia: Rámcová zmluva na 24 mesiacov.
Miesto dodania: Bratislava ZEVO
Podmienky účasti uchádzačov:

1) potvrdenie o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu –
preukazuje sa dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – overuje verejný obstarávateľ prostredníctvom verejne
dostupných informácií, potvrdzuje uchádzač čestným vyhlásením.
2 ) potvrdenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - preukazuje
uchádzač čestným vyhlásením,
V SW JOSEPHINE bola predložená jedna ponuka:
Uchádzač č. 1: SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. Lamačská 3/A,
841 04 Bratislava , IČO: 00603929
Návrh na plnenie kritéria: 14 289,80 € bez DPH
Uchádzač predložil ponuku dňa 12.8.2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE. Uchádzač predložil
ponuku s kritériom hodnotenie vo výške 17 425,80 € bez DPH . Pri kontrole ponuky bola zistená
chyba v počítaní – prepočet položiek nepravidelný a pravidelný servis na 24 mesiacov, uchádzač bol
dňa 13.8. 2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE požiadaný o vysvetlenie ceny. Dňa 14 . 8. 2020
uchádzač potvrdil chybu v počítaní a upresnil svoju ponuku na 14 289,80 € bez DPH
Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzač splnil
podmienky účasti.

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE - identifikácia úspešného uchádzača
Úspešný uchádzač : SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.
Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava , IČO: 00603929,
kontaktná osoba: Ing Ľubomír Czaja, t.č.: +421 905718298,
e-mail:
lubomir.czaja@sat-automation.com
Najnižšia ponuka: 14 289,80 € bez DPH
Ponuka spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač splnil podmienky účasti.

Prítomní zamestnanci odborného útvaru OLO a.s., ktorí ponuku na uvedený predmet zákazky
vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu OLO a.s., prijať ponuku úspešného uchádzača.
Zápisnicu podpísali:
Ing. Kontína Zdenko

.........v.r....................

Mgr. Jozef Bálint

.......... v.r...................

Miroslav Jurta

......... v.r..................

Ing. Milan Hamala

........ v.r...................

