Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa:

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru

Sídlo:

Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

V zastúpení:

akad. mal. Milan Pagáč

IČO:

30775329

DIČ:

2020814609

Názov zákazky:

“Vybavenie UČEBNÍ – Nákup IT techniky”

Druh (tovar/práca/služba):

tovar

Stručný opis predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky IT
techniky, jej dovoz, a to v súlade s opisom predmetu
zákazky, zadaním a obchodnými podmienkami plnenia
predmetu zákazky, ktoré sú bližšie špecifikované v
zadávacích podmienkach súťaže

CPV:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Miesto plnenia:

30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
60000000-8-Dopravné služby

8333 EUR bez DPH
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská
cesta 11, 845 32 Bratislava, (KÚ BA – Karlova Ves,

okres Bratislava IV, LV č.1712, P.č. 2530/23,
2530/24, 2530/25)

Dátum zverejnenia výzvy / Dátum
vyhlásenia zákazky:

30.11.2021

Odkaz na zverejnenú výzvu:

www.supkaba.sk

Lehota na predkladanie ponúk:

06.12.2021 do 23:59 hod.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

Kontaktná osoba:

Akad. mal. Milan Pagáč

Spôsob doručovania ponúk

elektronicky na adresu: vo@supkaba.sk

Verejný obstarávateľ realizoval zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 ZVO oslovením
potencionálnych zhotoviteľov prostredníctvom Výzvy na predloženie ponuky dňa 30.11.2021
a súčasne jej zverejnením na webovom sídle verejného obstarávateľa a jeho zriaďovateľa, t.j. na
stránke Bratislavského samosprávneho kraja. V lehote na predkladanie ponúk bola verejnému
obstarávateľovi predložená jedna ponuka, ktorú vyhodnotil v súlade so zadávacími podmienkami
zákazky.
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A.

Zoznam oslovených uchádzačov:
Názov osloveného uchádzača

Sídlo

IČO

ITSK-HS/www.itsk.sk

Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra

Gratex International, a.s.

Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava

35743468

Datacomp s. r. o.

Moldavská cesta 49
040 11 Košice

36212466

Vladimír Hutta

Jedovnická 2347/6, 659 21 Brno

05692211

Euroline computer s.r.o.

Svätoplukova 7
036 01 Martin

36395994

Alza.sk s. r. o.

Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava

36562939
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B.

Zoznam predložených ponúk od uchádzačov:

Ponuka č. 1
Názov uchádzača, ktorý predložil
ponuku

Vladimír Hutta

Sídlo

Jedovnická 2347/6, 659 21 Brno

Dátum predloženia ponuky

06.12.2021

Návrh na plnenie v EUR s DPH

10.000€

Umiestnenie uchádzača (poradie)

1.

C.

Vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1.
mieste v poradí:
Doklad

Predložené / Nepredložené

1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO

Predložené

2. Formulár pre prieskum trhu

Predložené

3. Ocenené výkazy výmer/rozpočty

Predložené

D.

Vyhodnotenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí:
Podmienka účasti

Splnená / Nesplnená

1. Podmienky osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO

E.

Splnené predložením čestného vyhlásenia
a zápisom uchádzača do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO
vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

Identifikácia úspešného uchádzača:

Názov úspešného uchádzača

Vladimír Hutta

Sídlo úspešného uchádzača

Jedovnická 2347/6, 659 21 Brno

IČO úspešného uchádzača

05692211

Návrh na plnenie v EUR s DPH

10 000€

Zdôvodnenie výberu uchádzača

Uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky a podmienky
účasti, ktoré boli požadované verejným obstarávateľom.
Uchádzač predložil/ponúkol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH
za celý predmet zákazky.
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F.

Výsledkom verejného obstarávania bude – nebude vyhotovená objednávka na úspešného
uchádzača.

Prieskum trhu vykonal a ponuky vyhodnotila:
Ing. Lenka Križanová, ekonómka*
Vyhodnotenie ponúk schválili:
Akad. mal. Milan Pagáč, riaditeľ školy
Mgr.art. Roman Hrčka, zástupca riaditeľa školy*

V Bratislave, dňa 08.12.2021
* zainteresovaná osoba svojim podpisom prehlasuje, že v súlade s § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo
porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania; nie je v konflikte záujmov vo
vzťahu k hospodárskemu subjektu - záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi.
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