MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Verejný obstarávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

DNS:

IT HW a podpora
DNS „IT HW a podpora“ bolo vyhlásené v Úradnom vestník EÚ pod
značkou 2019/S 151-371831 zo dňa 7.8.2019 a vo Vestníku
verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT.
Predmetné DNS bolo zriadené 19.9.2019.

Výzva:

Nákup min. 54 ks tabletov s príslušenstvom

Lehota na predkladanie ponúk:

11.12.2020 do 13:00 hod.

Otváranie ponúk.

11.12.2020 o 13:05 hod.

Ponuky boli predložené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, spĺňajúceho požiadavky
uvedené v § 20 zákona. V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných
uchádzačov:
ID uchádzača

Doručenie ponuky

ID 26171

11.12.2020 11:25:59

Po otvorení ponúk komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky. Predložená ponuka splnila požiadavky na predmet zákazky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je počet tabletov s príslušenstvom, ktoré uchádzač dodá
verejnému obstarávateľovi za sumu 9 738,- eur bez DPH (11 685,60 eur s DPH). Minimálny počet
tabletov s príslušenstvom, ktorý musí uchádzač dodať je 54 ks. Úspešným uchádzačom sa stane
ten uchádzač, ktorý za sumu 9 738,- eur bez DPH (11 685,60 eur s DPH) ponúkne dodanie najviac
tabletov s príslušenstvom.
Uchádzač

Návrh na plnenie
vyhodnotenie ponúk

ID 26171

54

kritéria

na

Ponuka uchádzača ID 26171 sa na základe kritéria na vyhodnotenia ponúk stala úspešnou a verejný
obstarávateľ s ňou uzavrie kúpnu zmluvu.
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MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Bratislava 15.12.2020
Členovia komisie:
Marcel Varenits

__________________________

Jaroslav Hrabě

__________________________

Marian Szakáll

__________________________

Ivan Pudiš

__________________________
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