
Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk - prieskumu trhu 
 

zákazka na dodanie tovarov  
ktorá nespadá pod zákon o verejnom obstarávaní 

s hodnotou nad 100 000 EUR bez DPH 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
N á z o v:   BELLADNI SLOVENSKO s.r.o. 
IČO:    35834544 
Adresa:   Hrnčiarska 58, 902 01 Pezinok, Slovenská republika 
Štatutárny orgán: Mauro Bellandi - konateľ  
Telefón:   +421 903448028 
e-mail:   bellandi.slovensko@gmail.com 
                                           mauro@bellandi.sk 
    
 
Realizácia prieskumu trhu: 
Prieskum trhu sa realizoval e-mailom prostredníctvom oslovenia záujemcov zaslaním Výzvy na súťaž 
(výzva na predkladanie cenových ponúk vrátane príloh) dňa 02.07.2019.  
 
2. Názov  zákazky:  
"Inovácia výrobného procesu spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. – 2. časť predmetu zákazky" 
 
3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva 
 
4. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena. Posudzuje sa celková cena predmetu zákazky v EUR 
bez DPH. 
 
5. Požiadavky výzvy na predkladanie cenových ponúk: 

a) Jedná sa o obstaranie textilnej technológie pre spracovanie mykanej vlnenej priadze - 
Presúkavací stroj s automatickým zásobovaním pre mykanú priadzu. Podrobné vymedzenie 
tovaru je obsiahnuté v Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky, spôsob stanovenia ceny je v Prílohe 
č.2 – Formulár cenovej ponuky a obchodné podmienky sú uvedené v Prílohe č.4 – Návrh kúpnej 
zmluvy. Ponuku uchádzač predkladá na celý predmet zákazky. Spôsob vzniku záväzku bude 
uzavretím kúpnej zmluvy. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď Príloha č.1 - Opis 
predmetu zákazky. 
 
b) Ďalej v súlade s bodom 9) Výzvy sa súťaže môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti že je 
oprávnený dodávať tovar. Na preukázanie splnenia podmienky účasti uchádzač predloží doklad o 
oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
 
c) Ponuka musí byť v súlade s bodom 11) Výzvy a musí obsahovať náležité dokumenty:  
- Formulár cenovej ponuky 
- Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 9) 
- Technický opis tovaru 
- Katalóg alebo prospektový materiál 
- Návrh kúpnej zmluvy 
 
Podrobne viď Výzva. 
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6. Informácia, že oslovení potencionálni dodávatelia sú oprávnení dodávať tovary: 

Podľa výpisu z obchodného registra sú všetci oslovení potencionálni dodávatelia oprávnení dodávať 
tovar. 

 

7.Vyhodnotenie predložených ponúk:  

Vyhodnocovanie predložených ponúk sa začalo dňa 02.07.2019 o 14:00 hod. na adrese BELLANDI 
SLOVENSKO s.r.o., Hrnčiarska 58, 902 01 Pezinok, Slovenská republika. Pracovná skupina ukončila 
vyhodnotenie ponúk dňa 18.07.2019.  
Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena. Posudzuje sa celková cena predmetu zákazky v EUR bez 
DPH. 
 
8.1. Zoznam záujemcov, ktorým bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky:  

Zoznam oslovených potenciálnych záujemcov: 

P. č. Potenciálny záujemca (názov firmy, sídlo, kontaktný e-mail) Dátum zaslania výzvy 

1. 
PROXIMA s.r.l., Via Traversa di Maiano 34/36, 59100 Prato, Taliansko,  
kontakt: l.cambi@proximaautomation.com 

02.07.2019 
(e-mailom) 

2. 

SAURER SPINNING SOLUTIONS GmbH & Co KG, Carlstrasse 60, 52531 
Übach-Palenberg, Nemecko, 

kontakt: andreas.riedel@saurer.com, marvin.delahaye@saurer.com 

02.07.2019 
(e-mailom) 

3. 
Savio Macchine Tessili SpA, Via Udine, 105, 33170 Pordenone ,   
Taliansko,  
kontakt: gabriele.tonin@saviospa.it 

02.07.2019 
(e-mailom) 

8.2. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky a čas zaslania cenovej ponuky: 

V stanovenom termíne boli doručené 2 cenové ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 
Potenciálny oslovený dodávateľ Savio Macchine Tessili SpA zaslal dňa 08.07.2019 e-mail kde okrem 
iného uviedol, že ak ide  o tender dodávať presúkavacie stroje SAVIO pre priadzu Self acting, ktoré by 
sa mali dodávať na Slovensko, nemá záujem zúčastniť sa verejnej súťaže, preto nám neponúkne 
stroje.  
 

P. č. Uchádzač (názov firmy, sídlo) Dátum doručenia cenovej ponuky 

1. 
SAURER SPINNING SOLUTIONS GmbH & Co KG, Carlstrasse 
60, 52531 Übach-Palenberg, Nemecko 

10.07.2019, 08:36 hod 
(e-mailom) 

2. PROXIMA s.r.l., Via Traversa di Maiano 34/36, 59100 Prato, 
Taliansko 

12.07.2019, 10:56 hod 
(e-mailom) 

 
8.3. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena (celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH).  

P.č. Uchádzač (názov firmy, sídlo) 
Splnil/ Nesplnil 

technické požiadavky na 
predmet zákazky 

Vyhodnotenie bodu 5.b) a c) 
OBSAH PONUKY 

Splnil/ Nesplnil 

1. 
SAURER SPINNING SOLUTIONS GmbH & 
Co KG, Carlstrasse 60, 52531 Übach-
Palenberg, Nemecko 

 
Splnil 

b) splnil 
c) splnil  

2. PROXIMA s.r.l., Via Traversa di Maiano 
34/36, 59100 Prato, Taliansko 

 
Splnil 

b) splnil 
c) splnil  



Vyhodnotenie bodu 5. b) a c) OBSAH PONUKY 

V súlade s Výzvou na súťaž bod 11) Obsah ponuky uchádzač SAURER SPINNING SOLUTIONS GmbH & 
Co KG predložil: 
1. Prílohu č.2. Výzvy - Vyplnený Formulár cenovej ponuky, ktorý bol podpísaný oprávnenou osobou 
2. Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 9) – Úradne preložené Ohlásenie 
živnosti GewA1  
3. Prílohu č.3. Výzvy - Technický opis tovaru podpísaný oprávnenou osobou, ktorý spĺňal všetky 
požadované parametre  
4. Katalógový list v českom jazyku 
5. Prílohu č.4. Výzvy - Návrh kúpnej zmluvy, ktorý bol podpísaný oprávnenou osobou  

V súlade s Výzvou na súťaž bod 11) Obsah ponuky uchádzač PROXIMA s.r.l. predložil: 
1. Prílohu č.2. Výzvy - Vyplnený Formulár cenovej ponuky, ktorý bol podpísaný oprávnenou osobou 
2. Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 9) – Úradne preložený Obchodný 
register 
3. Prílohu č.3. Výzvy - Technický opis tovaru podpísaný oprávnenou osobou, ktorý spĺňal všetky 
požadované parametre 
4. Katalógový list v slovenskom jazyku 
5. Prílohu č.4. Výzvy - Návrh kúpnej zmluvy, ktorý bol podpísaný oprávnenou osobou 

Pri vyhodnotení ponúk neboli u uchádzačov zistené nedostatky.  

Uchádzač: SAURER SPINNING SOLUTIONS GmbH & Co KG ponúkol presúkavací stroj  Autoconer 
6D/30 a uchádzač: PROXIMA s.r.l. presúkavací stroj Polar E, ktoré splnili min. technické a dodacie 
podmienky. 

8.4. Konečné poradie uchádzačov:  

  

P.č. Obchodné meno, sídlo uchádzača Návrh na plnenie kritéria 

1. 
SAURER SPINNING SOLUTIONS GmbH & Co KG, Carlstrasse 
60, 52531 Übach-Palenberg, Nemecko 

387 000,00 EUR bez DPH 

2. PROXIMA s.r.l., Via Traversa di Maiano 34/36, 59100 
Prato, Taliansko 

391 500,00 EUR bez DPH 

 

9. Záver a zdôvodnenie výberu úspešného uchádzača:    

Zadávateľ prijal ponuku uchádzača SAURER SPINNING SOLUTIONS GmbH & Co KG, Carlstrasse 60, 
52531 Übach-Palenberg, Nemecko lebo sa umiestnil na  1.mieste s najnižšou cenou a splnil všetky 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Konečné zmluvné ceny úspešných uchádzačov:  

 

Časť 
predmetu 

zákazky 
Obchodné meno, sídlo uchádzača 

Zmluvná cena bez 
DPH 

Zmluvná cena s DPH 

2. 
SAURER SPINNING SOLUTIONS 
GmbH & Co KG, Carlstrasse 60, 
52531 Übach-Palenberg, Nemecko 

387 000,00  387 000,00 * 

*Uchádzači sú z krajín EÚ, platí prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu. 

 

Dodací termín: do 9 mesiacov od zadania zákazky (účinnosti zmluvy).  
 

Tovar bude dodaný na adresu: BELLANDI SLOVENSKO s.r.o., Nádražná 328/27, 015 01 Rajec, 
Slovenská republika.  
 

Dátum vyhotovenia záznamu: 18.07.2019 

Za BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. 

Mauro Bellandi                       ......................................... 
 
Jozef Kysel                       .................................. 
 
Eva  Detersová                          ..................................... 
 
Schválil:  

 
Mauro Bellandi  v.r.                      
................................ 

                     Mauro Bellandi                           
                       konateľ    
         BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.                                                


