Ústav experimentálnej fyziky
Slovenskej akadémie vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: 055 792 2201, Fax: 055 633 6292, E-mail:
sekr@saske.sk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky: Notebook
Zákazka z hľadiska limitu: Podprahová
Druh predmetu: Tovar
___________________________________________________________________________
I. Členovia komisie
Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v nasledujúcom zložení:
1. Ing. Marcela Brasová

- predsedníčka

2. Ing. Viktor Kočan

- člen

3. Ing. Richard Bílek

– člen

4. Ing. Eva Lojdová – členka bez práva vyhodnocovať ponuky
Prítomní členovia komisie potvrdili svoj súhlas s obsahom zápisnice podpisom v prezenčnej
listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.
II. Rekapitulácia práce komisie:
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 29.4.2013 o 9,00 hod. Počet uchádzačov, ktorí
predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie ponúk
bol 7 a ich zoznam je nasledovný:
1. Datalan, a.s., Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
2. Juriga spol. s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava
3. MGROUP, s.r.o., Senohrad 46, 962 43
4. Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava
5. Ing. Peter Zeman, PeVyT, Sofijská 11, Košice 04013
6. R.L.K., Rýchlo-Lacno-Kvalitne, Kyjevská 3469/5, 071 01 Michalovce
7. AutoCont a.s, Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením,

že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie
komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom obstarávaní.
Komisia otvárala časti ponúk, označené ako „Ostatné“ dňa 29.4.2013 o 10,00 hod. v mieste
otvárania: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47,
040 01 Košice,
videokonferenčná miestnosť, 1. poschodie.
Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ je zdokumentovaný v zázname
z otvárania ponúk, ktorý je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.
Priebeh otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je zdokumentovaný v zápisnici
z otvárania ponúk, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.
Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určených kritérií a na základe
stanovených pravidiel ich uplatnenia.
III. Priebeh vyhodnotenia ponúk
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní:
a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk:
1. Ing. Marcela Brasová

- predsedníčka

2. Ing. Viktor Kočan

- člen

3. Ing. Richard Bílek

– člen

4. Ing. Eva Lojdová – členka bez práva vyhodnocovať ponuky
b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
1. Datalan, a.s., Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
2. Juriga spol. s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava
3. MGROUP, s.r.o., Senohrad 46, 962 43
4. Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava
5. Ing. Peter Zeman, PeVyT, Sofijská 11, Košice 04013
6. R.L.K., Rýchlo-Lacno-Kvalitne, Kyjevská 3469/5, 071 01 Michalovce
7. AutoCont a.s, Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
1. Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava
Nesúlad predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami
a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky
2. Ing. Peter Zeman, PeVyT, Sofijská 11, Košice 04013
Nesúlad predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami
a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky
3. R.L.K., Rýchlo-Lacno-Kvalitne, Kyjevská 3469/5, 071 01 Michalovce

Nepredloženie po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa vysvetlenie alebo doplnenie
preložených dokladov
d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi
Neuskutočnila sa.
e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Žiadny uchádzač nebol vylúčený z uvedeného dôvodu.
f1) Poradie uchádzačov:
1. AutoCont a.s, Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
2. MGROUP, s.r.o., Senohrad 46, 962 43
3. Juriga spol. s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava
4. Datalan, a.s., Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
Poradie uchádzačov stanovené na základe uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk:
f2) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov
úspešnosti ponuky alebo ponúk:
1. AutoCont a.s, Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného vo výzve na
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a na základe pravidiel jeho uplatnenia
určených v súťažných podkladoch. Komisia vypracovala súhrnné vyhodnotenie ponúk.
Ponuka uvedeného uchádzača po vyhodnotení dosiahla hodnotu: 1, čo predstavuje
najvýhodnejšiu ponuku.
Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že predložená ponuka uchádzača vyhovuje
všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa výzvy na predkladanie ponúk a podľa
súťažných podkladov, pričom neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli
v rozpore s uvedenými dokumentmi.
Uchádzač akceptoval návrh kúpnej zmluvy verejného obstarávateľa v plnom rozsahu.
Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk doporučuje verejnému
obstarávateľovi ponuku uchádzača AutoCont a.s, Bardejovská 1/C, 040 11 Košice prijať.
g) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 33 zákona, t.j.
v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi.
Výsledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom zápisnice z kontroly splnenia
podmienok účasti, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.

h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou
Nerelevantné.
IV. Záver
Komisia týmto ukončila svoju činnosť a odovzdala všetky ponuky a kompletnú dokumentáciu
verejnému obstarávateľovi.
Zápisnicu spracovala: Ing. Marcela Brasová

dňa: 8.7.2013

podpis: ........................................

Súhlas členov komisie s obsahom zápisnice:
1. Ing. Marcela Brasová

- predsedníčka

2. Ing. Viktor Kočan

- člen

3. Ing. Richard Bílek

– člen

4. Ing. Eva Lojdová – členka bez práva vyhodnocovať ponuky

Prílohy:
Prezenčná listina členov komisie

Prezenčná listina
členov komisie prítomných na vyhodnotení ponúk zo dňa 8.7.2013
___________________________________________________________________________

Názov zákazky:

Notebook

Zákazka z hľadiska limitu: Podprahová zákazka
Druh predmetu: Tovar
Mená a podpisy členov komisie:

1. Ing. Marcela Brasová.

– predsedníčka

2. Ing. Viktor Kočan

- člen

......................................................

3. Ing. Richard Bílek.

– člen

...........................................................

..................................................

4. Ing. Eva Lojdová – členka bez práva vyhodnocovať ponuky..........................................

