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“)
„Duálny filter s náhradnými opotrebovateľnými dielmi“
dňa 6. 8. 2020
Ponuky vyhodnocovali zamestnanci OLO a.s. :
1.
2.
3.
4.

Ing. Kontína Zdenko,
Ing. Duba Róbert,
Mgr. Jozef Bálint,
Ing. Milan Hamala,

manažér ZEVO Bratislava (Spaľovňa)
vedúci údržby ZEVO
vedúci nákupu
nákup

Výzva zverejnená a zároveň zaslaná elektronicky prostredníctvom SW JOSEPHINE 31.7.2020,
s termínom predloženia ponúk do 6.8. 2020 do 11.00 hod. podnikateľskému subjektu, na základe
ktorého ponuky bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky:
1. Tapflo s.r.o., Kulkova 404/8, 615 00 Brno, IČO: 28776984, kontaktná osoba: Robert Hajčak,
t.č.: +421 911137883, e-mail: zapad@tapflo.sk
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 784,00 € bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH
Kód CPV:

42955000-5 Časti filtračných zariadení,
42912310-8 Prístroje na filtráciu vody,
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka Duálnych filterov, slúžiacich na filtráciu úžitkovej vody s požiadavkou
na minimálnu stratu tlaku pri nepretržitom prietoku.
Rozsah dodávky:
2ks Dual Filter Airpel OWSS-100F-A300-V alebo ekvivalent
2ks tesnení 1“ Basket element MK2/3 1/16“ Hole alebo ekvivalent
1ks Sada tesnení DN25 (1“) Dual filter z materiálu Viton alebo alebo ekvivalent.
Filter má liatu konštrukciu, obsahuje dve komory, každá z nich obsahuje kôš z nehrdzavejúcej ocele.
Tok je odklonený z jedného koša do druhého bez prerušenia otáčaním rukoväte, ktorá otáča duálnymi
valcovými kohútikmi, dodávajúcimi prúd do príslušnej komory.
Nasadené sú aplikácie Airpel OWSS-100F-A300-V, 1“ (DN25), napojenie príruby, NB Airpel
s dvojitým košom z nehrdzavejúcej ocele, model OW, Vysokotlakový s poistnými ventilmi taktiež
z nehrdzavejúcej ocele, prírubový EN1092-1-PN25 RF doplnený tesneniami Viton a perforovaným
košom s priemerom 1,6mm.
Termín plnenia: 1 ks filtra s príslušenstvom do 6 týždňov, druhý ks filtra s príslušenstvom do 15
týždňov od ukončenia zákazky. Plnenie na základe objednávky.
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 s najnižšou cenou čestným vyhlásením,
V SW JOSEPHINE boli predložené dve ponuky:
Uchádzač č. 1: Tapflo s.r.o., Kulkova 404/8, 615 00 Brno, IČO: 28776984
Návrh na plnenie kritéria: 6 934,10 € bez DPH
Uchádzač predložil ponuku dňa 5.8.2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE.
Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa
podmienky účasti.

na predmet zákazky. Uchádzač

splnil

Uchádzač č. 2 : AxFlow s.r.o., o.z.p.z.o., Zábranie 56, Hlohovec 92001, IČO: 43890539,
Návrh na plnenie kritéria: 7 138,00 € bez DPH
Uchádzač predložil ponuku dňa 4.8.2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE.
Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa
podmienky účasti.

na predmet zákazky. Uchádzač

splnil

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE - identifikácia úspešného uchádzača
Úspešný uchádzač : Tapflo s.r.o., Kulkova 404/8, 615 00 Brno, IČO: 28776984
Kontaktná osoba: Robert Hajčak, t.č.: +421 911137883, e-mail: zapad@tapflo.sk
Najnižšia ponuka: 6 934,10 € bez DPH
Ponuka spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač splnil podmienky účasti.
Cenová ponuka presahuje PHZ ( 6 784,00 EUR bez DPH ) z dôvodu absencie prepravných
nákladov v prvotnej cenovej ponuke- určenie PHZ
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....................

Ing. Duba Róbert

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

Ing. Milan Hamala

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

