BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA 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 – osobné počítače (Výzva č. 2)

Druh postupu:

Dynamický nákupný systém (§ 58 - § 61 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

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): 22.01.2019 do 09:00 hod.
Otváranie ponúk (v rámci zriadeného DNS): 22.01.2019 o 10:00 hod.

Ponuky otvárala (elektronicky sprístupnila) komisia v nasledovnom zložení:
Branislav Diško
Milan Droba
JUDr. Ivana Mesiariková

odborný referent – informatik, odbor vnútornej prevádzky, BBSK
odborný referent – informatik, odbor vnútornej prevádzky, BBSK
odborná referentka pre verejné obstarávanie, BBSK

Vzhľadom na použitie elektronickej aukcie bolo otváranie ponúk neverejné.
V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov:
1. IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO 50 527 576
2. Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 743 468
3. SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, IČO 31 318 347
Ponuky boli predložené elektronicky podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému Josephine, spĺňajúceho požiadavky uvedené v ust. § 20 ZVO.
Komisia skonštatovala, že uchádzači dodržali určený spôsob komunikácie a bolo možné sprístupniť
obsah ich ponúk. Komisia ponuky sprístupnila v poradí, v akom boli predložené a po sprístupnení
zverejnila obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých

Zápisnica z otvárania ponúk.

Strana 1 z 2

uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria, určenom verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk.
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. IT Life s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová, IČO 50 527 576
Návrh na plnenie kritéria: 49.200,00 EUR s DPH
2. Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 743 468
Návrh na plnenie kritéria: 51.600,00 EUR s DPH
3. SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, IČO 31 318 347
Návrh na plnenie kritéria: 51.552,00 EUR s DPH
Záverečné stanovisko komisie.
Vzhľadom na použitie elektronickej aukcie sa zápisnica z otvárania ponúk uchádzačom nezasiela.
Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.
V Banskej Bystrici, dňa 22.01.2019
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Branislav Diško
Milan Droba
JUDr. Ivana Mesiariková
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(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
(odsúhlasené elektronicky)
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