BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17
960 01 Zvolen

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK

Číslo spisu:

ID 1090

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01
Zvolen

Predmet zákazky:

Nákup výpočtovej techniky pre Strednú odbornú školu drevársku vo
Zvolene (Výzva č. 9)

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): 13.02.2020 do 09:00 hod
Otváranie ponúk (v rámci zriadeného DNS): 13.02.2020 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:
Mgr. Ján Prokaj
Bc. Martin Pavko
Ing. Peter Leštach
JUDr. Ivana Mesiariková

zástupca riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety, SOŠD
zabezpečovanie prevádzky sietí informačných technológií, SOŠD
zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety, SOŠD
odborná referentka pre verejné obstarávanie, BBSK

V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov:
1.
2.
3.
4.

IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO: 50 527 576
Smart Computer, spol. s r.o., J. C. Hronského 11, 960 01 Zvolen, IČO: 31 629 881
Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 810 734
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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:
-

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. 4 súťažných podkladov) a ktorá je
doplnená o technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru uchádzačom.
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch požadoval predložiť aj návrh na plnenie kritéria (príloha
č. 3 SP).

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
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.
 Technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, z ktorej vyplýva, že parameter „Vstupno-výstupné
porty“ položky Zostavy PC uchádzač neuviedol.
Verejný obstarávateľ stanovil vo výzve č. 9 na predkladanie ponúk v bode 2. Predmet zákazky technické
požiadavky položky Zostava PC nasledovne:
parameter
Procesor:

Operačná pamäť:
Pevný disk:

Grafický adaptér:
Sieťový adaptér:
Vstupno-výstupné porty:
Mechanika:
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parametre požadované verejným obstarávateľom
procesor dosahujúci skóre min. 9983 - cpu benchmark https://www.cpubenchmark.net/, (AMD Ryzen 5 3400G alebo
ekvivalent)
min. 8GB 3200MHz DDR4
min. SSD 250 GB (minimálne takéto hodnotenie benchmarku
https://ssd.userbenchmark.com/Samsung-860-Evo250GB/Rating/3949)
AMD Radeon RX Vega 11 alebo ekvivalent benchmark?
Ethernet 10/100/1000
min. 2xUSB 3.0 v predu, min. 2xUSB 2.0, min. 1xHDMI, DVI, VGA
nie je potrebná
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parameter
Zdroj:
Prevedenie:
Operačný systém:

parametre požadované verejným obstarávateľom
min. 400W
tower alebo desktop
nie je potrebný

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ dňa 21.02.2020 dožiadal uchádzača o vysvetlenie
ponuky, a to o doplnenie údajov parametra „Vstupno-výstupné porty“ položky Zostavy PC.
Dňa 21.02.2020 uchádzač na žiadosť o vysvetlenie ponuky predložil technickú špecifikáciu Zostavy PC
s doplneným parametrom „Vstupno-výstupné porty“, t. j. uchádzač spĺňa požiadavku zadefinovanú
verejným obstarávateľom, a to: min. 2xUSB 3.0 vpredu, min. 2xUSB 2.0, min. 1xHDMI, DVI, VGA.
Uchádzačom ponúkaný model má 4xUSB 3.1 (2x vpredu 2x zadný panel), 6xUSB 2.0, 1xHDMI, 1xDVI,
1xVGA.
Komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky.
Smart Computer, spol. s r.o., J. C. Hronského 11, 960 01 Zvolen, IČO: 31 629 881
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.
 Technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, z ktorej vyplýva, že ponúkané tovary spĺňajú
minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.
Komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača splnila všetky požiadavky 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.
 Technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, z ktorej vyplýva, že ponúkané tovary spĺňajú
minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.
Komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky.
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 810 734
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.
 Technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, z ktorej vyplýva, že ponúkané tovary spĺňajú
minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom.
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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 uchádzačov splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, komisia
pristúpila k vyhodnoteniu ponuky 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. Smart Computer, spol. s r.o., J. C. Hronského 11, 960 01 Zvolen, IČO: 31 629 881
Návrh na plnenie kritéria: 26.382,00 EUR s DPH
2. IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO: 50 527 576
Návrh na plnenie kritéria: 28.942,56 EUR s DPH
3. DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 810 734
Návrh na plnenie kritéria: 29.244,00 EUR s DPH
4. Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468
Návrh na plnenie kritéria: 38.100,48 EUR s DPH

Záverečné stanovisko komisie.
Komisia konštatuje, že ponuky uchádzačov splnili požiadavku 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 24.02.2020
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Mgr. Ján Prokaj
Bc. Martin Pavko
Ing. Peter Leštach
JUDr. Ivana Mesiariková
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(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
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