ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
Číslo spisu:

ID 159

Verejný obstarávateľ:

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja,
n.o., Námestie SNP 14585/1, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky:

Nákup, dodanie a inštalácia výpočtovej techniky (Výzva č. 3)

Druh postupu:

Dynamický nákupný systém v súlade s ust. § 58 – 61 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásené:

vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2018 dňa 23.11.2018 pod
značkou oznámenia 16806-MUT

Lehota na predkladanie ponúk (žiadostí o zaradenie do DNS):
21.12.2018 do 10:00 hod., elektronicky
komunikačného rozhrania Josephine

prostredníctvom

Lehota na predkladanie ponúk (v rámci zriadeného DNS): 25.02.2019 do 09:00 hod.
Otváranie ponúk (v rámci zriadeného DNS): 25.02.2019 o 10:00 hod.
Na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky
a z hľadiska plnenia kritéria boli menovaní členovia komisie v nasledovnom zložení:
JUDr. Gabriela Stopková
Ing. Michal Homola
JUDr. Ivana Mesiariková

riaditeľka,
ROZVOJOVÁ
AGENTÚRA
Banskobystrického
samosprávneho kraja, n.o.
odborný poradca pre cestovný ruch, ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
odborná referentka pre verejné obstarávanie, BBSK

V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov:
1. Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 743 468
2. IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO 50 527 576
3. DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734
4. SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, IČO 31 318 347
Komisia vyhodnotila ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a následne z hľadiska plnenia kritéria.
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Verejný obstarávateľ požadoval v súťažných podkladoch, aby uchádzači na preukázanie splnenia jeho
požiadaviek na predmet zákazky predložili v ponukách:
-

informáciu o sortimente v zmysle prílohy č. 2 Súťažných podkladov (uvedená podmienka bola
u všetkých záujemcov splnená v rámci zriadenia dynamického nákupného systému).

Verejný obstarávateľ zároveň v súťažných podkladoch uviedol obchodné podmienky súvisiace s kúpou
a dodávkou predmetu zákazky. Komisia preto posudzovala aj súlad týchto obchodných podmienok
s obchodnými podmienkami predloženými uchádzačmi (t. j. súlad zmluvy zo súťažných podkladov so
zmluvami predloženými v ponukách uchádzačov).
Zároveň Komisia posudzovala aj technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, ktorá preukazuje splnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (príloha č. 5 súťažných podkladov) a ktorá je
doplnená o technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru uchádzačom.

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 743 468
Komisia preskúmala Kúpnu zmluvu predloženú uchádzačom a skonštatovala, že zmluva je totožná so
zmluvou predloženou verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Komisia zároveň preskúmala aj technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru a skonštatovala, že položka
č. 4 monitor a položka č. 8 licencia na MS Office nespĺňa požadované parametre verejným
obstarávateľom, t. j.
- položka č. 4 - monitor - ponúkaný monitor HP Z22n G2 neobsahuje vstavané reproduktory ani
informáciu o prídavnom soundbare (reproduktory boli v požadovanej špecifikácii).
- položka č. 8 - licencia na MS Office - ponúkaný Office Home and Business 2019 neobsahuje
napr. cloudové úložisko MS OneDrive, ktoré je v licencii Office 365 business zahrnuté.
V zmysle ust. § 53 ods. 1 ZVO, ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné
aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Komisia na základe vyššie uvedeného
odporučila verejnému obstarávateľovi, aby uchádzača požiadal o vysvetlenie jeho ponuky.
Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle odporúčaní komisie a prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému Josephine vyzval uchádzača dňa 26.02.2019 na základe súkromnej správy na
vysvetlenie ponuky, a to konkrétne či:
- či položka č. 4 – monitor – má alebo nemá vstavané reproduktory alebo prídavný soundbare;
- či položka č. 8 – licencia na MS Office - Office Home and Business 2019 obsahuje minimálne
parametre licencie Office 365 business.
Žiadosť bola uchádzačovi doručená okamihom jej odoslania.
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Dňa 26.02.2019 (t. j. v zákonom stanovenej lehote 2 pracovné dni od doručenia žiadosti
o vysvetlenie/doplnenie), bolo elektronicky doručené vysvetlenie/doplnenie súťažnej ponuky,
v ktorom uchádzač predložil vysvetlenie, v ktorom uviedol , že cit:
- „položka č. 4 - monitor - podľa požiadavky verejného obstarávateľa je prídavný soundbar
súčasťou ponuky pre tento typ monitorov v cene, s výkonom 2,5W 2LC49AA HP S100 Speaker
Bar for EliteDisplay E2x3.
- položka č. 8 - licencia na MS Office - pri kopírovaní názvu v položke č. 8 - licencie na MS Office
došlo k chybe, správny názov mal byť uvedený CSP Office 365 Business ročný. Chyba je
evidentná, keďže pre verziu Office Home and Business 2019 (pre podnikateľov) neexistuje ročné
predplatné ako je uvedené v ponuke.“
Komisia skonštatovala, že z predložených dokumentov je zrejmé, že ponúkaný tovar spĺňa minimálne
požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.
IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO 50 527 576
Komisia preskúmala Kúpnu zmluvu predloženú uchádzačom a skonštatovala, že zmluva je totožná so
zmluvou predloženou verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, avšak chýbajú požadované
dokumenty, a to prílohy ku Kúpnej zmluve, nakoľko v ponuke v dokumente označenom ako Kúpna
zmluva je vložený dokument bez príloh k nej.
Komisia zároveň preskúmala aj technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru a skonštatovala, že
ponúkané tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.
V zmysle ust. § 53 ods. 1 ZVO, ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné
aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Komisia na základe vyššie uvedeného
odporučila verejnému obstarávateľovi, aby uchádzača požiadal o vysvetlenie jeho ponuky.
Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle odporúčaní komisie a prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému Josephine vyzval uchádzača dňa 26.02.2019 na základe súkromnej správy na
vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov do dvoch pracovných dní od odoslania
žiadosti. Uchádzač dňa 26.02.2019 na základe uvedenej žiadosti predložil prílohu - Zoznam
subdodávateľov.
Ostatné prílohy Kúpnej zmluvy komisia nepožadovala predložiť od uchádzača, nakoľko sa nachádzajú
v inej časti ponuky.
Na základe uvedeného tak komisia konštatuje, že ponuka uchádzača splnila všetky požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734
Komisia preskúmala predloženú Kúpnu zmluvu a skonštatovala, že bola predložená nesprávna Kúpna
zmluva, ktorá sa nezhoduje s dokumentom vloženým do systému Josephine v časti „Dokumenty“ ako
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Príloha č. 2 k Súťažným podkladom – Kúpna zmluva a ktorá nebola podpísaná štatutárnym zástupcom
alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu.
Komisia zároveň preskúmala aj technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru a skonštatovala, že
ponúkané tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.
V zmysle ust. § 53 ods. 1 ZVO, ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné
aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Komisia na základe vyššie uvedeného
odporučila verejnému obstarávateľovi, aby uchádzača požiadal o vysvetlenie jeho ponuky.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti komisia odporučila verejnému obstarávateľovi, aby požiadal
o predloženie dokladov, a to:
- Kúpnej zmluvy podpísanej štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za
zaradeného záujemcu, nahratú vo formáte .pdf.
Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle odporúčaní komisie a prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému Josephine vyzval uchádzača dňa 26.02.2019 na základe súkromnej správy na
vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov do dvoch pracovných dní od odoslania
žiadosti. Uchádzač dňa 26.02.2019 na základe uvedenej žiadosti predložil Kúpnu zmluvu s prílohou Zoznam subdodávateľov.
Komisia preskúmala predloženú Kúpnu zmluvu spolu s prílohou, ktoré dokumenty boli podpísané
štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu a skonštatovala, že
zmluva je totožná so zmluvou predloženou verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky.
SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, IČO 31 318 347
Komisia preskúmala Kúpnu zmluvu predloženú uchádzačom a skonštatovala, že zmluva je totožná so
zmluvou predloženou verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Komisia zároveň preskúmala aj technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru a skonštatovala, že
ponúkané tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.
Komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky.

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria pred elektronickou aukciou.
Keďže ponuky všetkých uchádzačov splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
komisia pristúpila k vyhodnoteniu ponúk z hľadiska plnenia kritéria pred elektronickou aukciou.
V prípade tohto verejného obstarávania bola kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena v EUR
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s DPH za predmet zákazky, pričom pod cenou sa myslí cena vrátane nákladov na dopravu, balenie,
ostatných nákladov spojených s dodaním tovaru.
1. DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734
Návrh na plnenie kritéria: 15.366,00 EUR s DPH
2. IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO 50 527 576
Návrh na plnenie kritéria: 15.791,40 EUR s DPH
3. Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 743 468
Návrh na plnenie kritéria: 16.224,00 EUR s DPH
4. SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, IČO 31 318 347
Návrh na plnenie kritéria: 16.780,38 EUR s DPH
Záverečné stanovisko komisie.
Komisia konštatuje, že ponuky všetkých uchádzačov splnili požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky. Komisia rovnako konštatuje, že vyhodnotila ponuky z hľadiska plnenia kritéria
a určila poradie ponúk pred elektronickou aukciou.
Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi, aby všetkých uchádzačov vyzval na účasť v elektronickej
aukcii, po ktorej bude určené konečné poradie ponúk z hľadiska plnenia kritéria na vyhodnotenie
ponúk.
Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.
V Banskej Bystrici, dňa 27.02.2019
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
JUDr. Gabriela Stopková
Ing. Michal Homola
JUDr. Ivana Mesiariková
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(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
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