BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
Číslo spisu:

05184/2019/ODDVO

Verejný obstarávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica

Predmet zákazky:

Nákup a dodanie výpočtovej techniky pre zamestnancov Úradu BBSK
(Výzva č. 4)

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): 25.03.2019 do 09:00 hod
Otváranie ponúk (v rámci zriadeného DNS): 25.03.2019 o 09:30 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:
Milan Droba
Ing. Monika Debnárová
JUDr. Ivana Mesiariková

odborný referent – informatik, odbor vnútornej prevádzky, BBSK
odborná referentka pre verejné obstarávanie, BBSK
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. 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.
Verejný obstarávateľ požadoval v súťažných podkladoch, aby uchádzači na preukázanie splnenia jeho
požiadaviek na predmet zákazky predložili v ponukách:
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-

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 v súťažných podkladoch v prílohe č. 2 uviedol obchodné podmienky súvisiace
s kúpou a dodávkou predmetu zákazky. V zmysle bodu 4. súťažných podkladov uchádzači
predložením ponuky vyjadrili súhlas so zmluvnými podmienkami.
Komisia posudzovala 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.
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch požadoval predložiť aj návrh na plnenie kritéria
a vyhlásenie k vypracovaniu ponuky podľa ust. § 49 ods. 5 ZVO (príloha č. 4 SP).

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 ponuku uchádzača a skonštatovala, že uchádzač vo svojej ponuke predložil:
 Podpísaný návrh na plnenie kritérií, ktorý korešponduje s návrhom na plnenie kritérií
uvedenom v systéme Josephine.
 Podpísané vyhlásenie k vypracovaniu ponuky podľa ust. § 49 ods. 5 ZVO.
 Technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, z ktorej vyplýva, že ponúkané tovary spĺňajú
minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.

IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO 50 527 576
Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že uchádzač vo svojej ponuke predložil:
 Podpísaný návrh na plnenie kritérií, ktorý korešponduje s návrhom na plnenie kritérií
uvedenom v systéme Josephine.
 Podpísané vyhlásenie k vypracovaniu ponuky podľa ust. § 49 ods. 5 ZVO.
 Technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, z ktorej vyplýva, že ponúkané tovary spĺňajú
minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.

SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, IČO 31 318 347
Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že uchádzač vo svojej ponuke predložil:
 Podpísaný návrh na plnenie kritérií, ktorý korešponduje s návrhom na plnenie kritérií
uvedenom v systéme Josephine.
 Podpísané vyhlásenie k vypracovaniu ponuky podľa ust. § 49 ods. 5 ZVO.
 Technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, z ktorej vyplýva, že ponúkané tovary spĺňajú
minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.
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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
s DPH za predmet zákazky, pričom pod cenou sa myslí cena vrátane nákladov na dopravu, balenie,
ostatných nákladov spojených s dodaním tovaru.
1. Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 743 468
Návrh na plnenie kritéria: 83.400,00 EUR s DPH
2. IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO 50 527 576
Návrh na plnenie kritéria: 84.300,00 EUR s DPH
3. SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, IČO 31 318 347
Návrh na plnenie kritéria: 84.351,96 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 26.03.2019
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Milan Droba
Ing. Monika Debnárová
JUDr. Ivana Mesiariková
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