Námestie SNP 23

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

974 01 Banská Bystrica

Záznam
zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov:
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO:
37828100
Sídlo:
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:
Ing. Ján Lunter, predseda

Kontaktná osoba vo veciach technických:
Ing. Lukáš Voskár, odborný referent
e-mail: lukas.voskar@bbsk.sk

pre

riadenie

projektov,

mob.:

+421 948

069 359,

Kontaktná osoba vo veciach procesu verejného obstarávania:
Ing. Jana Fekiačová, odborná referentka pre verejné obstarávanie, mob.: +421 948 984 740, e-mail:
jana.fekiacova@bbsk.sk
2. Identifikácia verejného obstarávania.
Názov predmetu zákazky:
„SPŠ Jozefa Murgaša – Vybavenie auly audiovizuálnou technológiou“
Názov projektu:
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica - Moderné
vzdelávacie technologické centrum pre podporu digitalizácie priemyslu
Číslo ITMS 2014+:
NFP302020CDY4
Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní,
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2022-97
3. CPV kód.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet, hlavný slovník:
32321200-1
Doplňujúci predmet, hlavný slovník: 32350000-1
32351000-8
51313000-9
51314000-6

Audiovizuálne zariadenia
Časti zvukových zariadení a videozariadení
Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam
zariadeniam
Inštalácia zvukových zariadení
Inštalácia videozariadení

a video

4. Predmet zákazky.
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, sfunkčniť pre objednávateľa vybavenie auly audiovizuálnou
technológiou, vrátane dopravy tovaru, zloženia, montáže s cieľom vzájomnej technickej komplexnej
funkčnosti v súlade s projektovou dokumentáciou.
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Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk, najmä v prílohe č. 1 a č. 5
zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva).
Dodanie tovaru - komponentov jednotlivých systémov je podmienené montážou a ukončením
naprogramovaných systémov do jednotlivých funkčných celkov.
5. Predpokladaná hodnota zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 159 505,92 EUR bez DPH.
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH,
zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
7.

Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky
vyhodnocované.
Prieskum trhu bol uskutočnený na základe Výzvy na predkladanie ponúk odoslanej potenciálnym
uchádzačom a zverejnením tejto výzvy na stránke JOSEPHINE a vo Vestníku verejného obstarávania
na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky verejný
obstarávateľ vyhodnocoval u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí z hľadiska uplatnenia
kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Internetový odkaz na zverejnenú Výzvu na predkladanie ponúk spolu s jej prílohami:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29126/summary
Internetový odkaz na Výzvu zverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 172/2022 pod číslom 35810WNT zo dňa 03.08.2022:
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572275
8.

Zoznam oslovených záujemcov.

1.

HIT AUDIO s.r.o., Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 54 694 353

2.

ARTECH Sound & Light, s.r.o., Slanec 850, 962 05 Hriňová, Viktor Sabo, IČO: 45 567 841

3.

AV Integra s.r.o., Pluhová 40/A, 831 03 Bratislava, Andrej Kňazovický, IČO: 46 388 800

4.

MediaTech Central Europe, a. s., Drieňová 34, Bratislava 821 02, IČO: 35 772 581

5.

BIS audio, s.r.o., Na Štepnici 9657/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 037 249

6.

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44 514 557

7.

DreamAudio, spol. s r. o., Jaskový rad 213A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47
619 635

Verejný obstarávateľ overil oprávnenosť vyššie uvedených subjektov dodávať tovar v rozsahu predmetu
zákazky prostredníctvom webovej stránky www.orsr.sk. Subjekty zároveň nemajú uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overil na stránke Úradu pre verejné
obstarávanie v Registri osôb so zákazom.
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9. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
Dňa 02.08.2022 prostredníctvom systému Josephine.
10. Lehota na predkladanie ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 17.05.2022 po 09:00 hod.
11. Zoznam uchádzačov v poradí, v akom predložili ponuky.
1. MediaTech Central Europe, a. s., Drieňová 34, Bratislava 821 02, IČO: 35 772 581
2. HIT AUDIO s.r.o., Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 54 694 353
12. Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk.
17.08.2022 po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
13. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria a poradie uchádzačov.
1. MediaTech Central Europe, a. s., Drieňová 34, Bratislava 821 02, IČO: 35 772 581
Návrh na plnenie kritéria: 178 457,63 EUR s DPH
2. HIT AUDIO s.r.o., Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 54 694 353
Návrh na plnenie kritéria: 182 442,37 EUR s DPH
14. Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
Požiadavky na predmet zákazky:
➢ Vyplnenú prílohu č. 2 tejto Výzvy - Cenovú ponuku vo formáte .xls/.xlsx a vo formáte .pdf,
s uvedením jednotkových cien pri daných položkách, ktorá bude zároveň predstavovať návrh
na plnenie kritéria. Z predmetnej cenovej ponuky musí vyplývať splnenie minimálnych
požadovaných parametrov na predmet zákazky, ktoré v nej verejný obstarávateľ uviedol vrátane
obchodného názvu/značky/modelu/typ ponúkaného tovaru.
Uchádzač uvedie presný „obchodný názov/značku/model/typ tovaru“ tam, kde je to relevantné
(viď požiadavka pri položkách v stĺpci „O“ prílohy č. 2 výzvy - cenovej ponuky), tzn. k obchodnému
názvu/značke je potrebné uviesť vždy aj model/typ tovaru.
Uchádzač musí v cenovej ponuke potvrdiť, že daný parameter/parametre pri každej položke platí
(slovným označením „áno“, „nie“) ako ho verejný obstarávateľ vyšpecifikoval a v prípade
rozdielnych parametrov „ekvivalentov“ ich musí nutne uviesť, pri čom je povinný zohľadniť bod 2.3
až 2.6 tejto Výzvy.
Tento dokument musí byť podpísaný uchádzačom (jeho štatutárnym zástupcom resp. ním
splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača).
➢ Harmonogram postupu prác na Diele - ktorý bude korešpondovať s indikatívnym/plánovaným
harmonogramom výstavby. Tento harmonogram musí reálne odrážať predpokladaný postup
dodávky tovarov/poskytovania služieb, ktoré bude uchádzač realizovať v prípade, že jeho ponuka
bude úspešná, so stručným popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou.
Bude predstavovať návrh uchádzača na vykonanie diela. Časové údaje o začiatku a konci Diela, ak
sú uvedené v dokumentácii, nie sú pre uchádzača záväzné, uchádzač vypracuje vlastný
harmonogram s tým, že maximálna lehota zhotovenia predmetu zákazky 150 kalendárnych dní
odo dňa odoslania záväznej objednávky musí byť dodržaná.
a splnenie podmienok účasti:
➢ § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – t.j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar zodpovedajúce predmetu
zákazky,
➢ § 32 ods.1 písm. f) ZVO t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta
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podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje
predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (Príloha č. 4 k Výzve),
➢ § 34 ods. 1 písm. a) ZVO splnenie predmetnej podmienky účasti uchádzač preukazuje predložením
zoznamu dodávok tovaru vrátane poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky, za predchádzajúcich 5 rokov, t. j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného
obstarávania v rozsahu minimálne jednej zrealizovanej samostatnej zákazky - plnenia, týkajúceho
sa zabezpečenia tovarov spojených s montážou a inštaláciou audiovizuálnych technológii vrátane
zabezpečenia ich komplexnej funkčnosti v hodnote min. 70.000,00 € bez DPH.
Za tovary a služby rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje dodávka audiovizuálnej
(AV) technológie (napr. videoprojekcie, obrazovky, kamery, TV osvetlenia, ozvučenie a nadradené
diaľkové ovládanie AV technológií) spojenej s ich montážou a inštaláciou vrátane
zabezpečenia ich komplexnej funkčnosti.
Požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky a podmienky účasti verejný obstarávateľ
vyhodnocoval u uchádzača č. 1 - MediaTech Central Europe, a. s., Drieňová 34, Bratislava 821 02,
IČO: 35 772 581, ktorý sa umiestnili na prvom mieste v poradí z hľadiska uplatnenia kritérií na vyhodnotenie
ponúk.
Verejný obstarávateľ preskúmal ponuku uchádzača a skonštatoval, že uchádzač vo svojej ponuke predložil
okrem iných:
• podpísanú cenovú ponuku/návrh uchádzača na plnenie kritérií, ktorý korešponduje s návrhom
na plnenie kritérií uvedenom v elektronickom systéme JOSEPHINE, zároveň cenová ponuka
uchádzača v popisnej časti spĺňa požiadavky zadania v projekte, čím je splnená požadovaná kvalita a
funkčnosť navrhovaných technológií tak ako je uvedené v požiadavkách na predmet zákazky,
• harmonogram postupu prác na Diele - ktorý bude korešpondovať s indikatívnym/plánovaným
harmonogramom výstavby.
Vyššie uvedenými skutočnosťami uchádzač č. 1 splnil požiadavku verejného obstarávateľa na predmet
zákazky.
Verejný obstarávateľ ďalej preskúmal splnenie podmienok účasti v zmysle uvedeného vo Výzve
na predkladanie ponúk k:
• § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,
• § 32 ods.1 písm. f) ZVO,
• § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Verejný obstarávateľ konštatuje, že uchádzač okrem toho, že predložil do ponuky aj v súlade s § 32 ods. 1
písm. f) ZVO čestné vyhlásenie, je tiež zapísaný v zozname hospodárskych subjektov pod reg. č. 2019/12PO-E3282, s platnosťou do 30.12.2022, a preto spĺňa podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) aj f)
ZVO.
Verejný obstarávateľ ďalej konštatuje, že uchádzač na predbežné nahradenie dokumentov slúžiacich
na preukázanie splnenia podmienok účasti využili v zmysle § 39 ods. 1 ZVO Jednotný európsky dokument,
ktorým deklaruje, že spĺňa všetky podmienky účasti osobného postavenia ako aj technickej a odbornej
spôsobilosti, uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
Zároveň z verejne dostupných zdrojov na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako „UVO“) si
verejný obstarávateľ overil dostupné referencie uchádzača. Na základe tohto overenia verejný obstarávateľ
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konštatuje, že uchádzač predmetnú podmienku účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) spĺňa okrem iných
uvedených aj nasledovnými referenciami zverejnenými na webe UVO - Univerzita Komenského v Bratislave
(Kúpna zmluva č. Z/2019/2315/II/FaF/DEK v hodnote 28 612.00EUR bez DPH), Beyond Music s.r.o. (Kúpna
zmluva zo dňa 25.9.2020 v hodnote 194 400.00EUR bez DPH), Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Zmluva
o dielo č. ZoD/2/2020 v hodnote 42 185.00EUR bez DPH), ktorými uchádzač spĺňa podmienku účasti
v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) ZVO tak, ako ju zadefinoval vo Výzve na predkladanie ponúk.
Vyššie uvedenými skutočnosťami uchádzač č. 1 - MediaTech Central Europe, a. s., Drieňová 34, Bratislava
821 02, IČO: 35 772 581 splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a podmienky
účasti verejného obstarávania v zmysle ZVO.
V priebehu verejného obstarávania nebol identifikovaný konflikt záujmov, z uvedeného dôvodu neexistuje
dôvod na vylúčenie uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
Verejný obstarávateľ konštatuje, že v procese vyhodnocovania nebol vylúčený ani jeden uchádzač/ponuka.
Návrh na plnenie kritéria úspešného uchádzača zároveň predstavuje konečnú cenu predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač má zápis v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod.

15. Spôsob vzniku záväzku.
Výsledkom tohto verejného obstarávania bude Zmluva o dielo, ktorej návrh tvorí prílohu č. 1 Výzvy
na predkladanie ponúk.
Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v platnom znení a § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov,
b) po začatí realizácie stavebných prác na stavbe s názvom: “Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša
Banská Bystrica – Modernizácia odborného vzdelávania” v zmysle platnej a účinnej zmluvy
o dielo s dodávateľom stavby,
c) uzavretím platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)
medzi poskytovateľom NFP a Objednávateľom, na projekt: „Stredná priemyselná škola Jozefa
Murgaša Banská Bystrica - Moderné vzdelávacie technologické centrum pre podporu
digitalizácie priemyslu“ podľa, ktorej budú stavebné práce na stavbe (vrátane vybavenia auly
audiovizuálnou technológiou, resp. vykonania Diela v zmysle tejto Zmluvy) považované
za oprávnený náklad a schválené v rámci vyhodnotenia schvaľovacieho procesu tohto projektu.
Zverejnenie zmluvy na webe: https://www.crz.gov.sk/
V Banskej Bystrici, dňa: 23.08.2022

Ing. Jana Fekiačová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
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