Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa ust. § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

a)

Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:
Verejný obstarávateľ:

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

Predmet zákazky:

Výpočtová technika pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
(Výzva č. 10)

Hodnota zákazky:

55.000,00 € bez DPH

b)

Použitý postup zadávania zákazky:
Výzva č. 10 v rámci Dynamického nákupného systému 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

c)

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného
obstarávania a čísla týchto oznámení:
Úradný vestník Európskej únie:
- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:

2018/S 225-514197 zo dňa 22.11.2018

Vestník verejného obstarávania (ÚVO):
- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:

16915-WYS zo dňa 27.11.2018

d)

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neaplikuje sa.

e)

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Neaplikuje sa.

f)

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neaplikuje sa.

g)

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:
Neaplikuje sa.

h)

Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania:
Neaplikuje sa.

i)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa ust. § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu
podľa ust. § 135 ods. 1 písm. k):
Neaplikuje sa.

j)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa ust. § 133 ods. 2:
Neaplikuje sa.

k)

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Vzhľadom na skutočnosť, že počas realizácie predmetného verejného obstarávania došlo
u verejného obstarávateľa k zmene okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie do
tej miery, že od verejného obstarávateľa nemožno očakávať, aby pokračoval vo verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky v súlade s ust. § 57
ods. 2 ZVO.
Dôvodmi zrušenia použitého postupu zadávania zákazky je zmena okolností, t. j. zmena
špecifikácie predmetu zákazky, a to zmena hodnoty CPU benchmark-u, ktorá sa mení v čase.

l)

Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:
Neaplikuje sa.

m)

Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:
Neaplikuje sa.

n)

Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávania:
Neaplikuje sa.

o)

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Neaplikuje sa.

