
Protokol o zákazke č.6877

Názov zákazky: Nákup notebookov

Interné číslo zákazky: 3/2020

Zverejnená: 19.10.2020

Ukončená: 28.10.2020

Predpokladaná hodnota: 10100,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: november/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 28.10.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ

Firma Stredná odborná škola dopravná

IČO / DIČ / IČDPH: 00651117 / 2020639104 / neplatca DPH

Adresa Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Mária Hubočanová, +421905 586 370, maria.hubocanova@sosdza.sk

Opis

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Hardvér a softvér
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Opis zákazky

Objednávateľ má záujem o 20 ks notebookov na zabezpečenie plynulej výučby.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný
pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ, ktorý si vyhradzuje právo
neprijať ponúkaný tovar, pokiaľ nespĺňa požadované parametre na výrobok.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 10 100,00 EUR.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov organizácie, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od dodania tovaru - a následného
obdržania faktúry. Preddavky na tovar a práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač ku ponuke priložil do prílohy aj kópiu výpisu z obchodného
alebo iného relevantného registra, podpísaného a opečiatkovaného štatutárnym zástupcom alebo inou
oprávnenou osobou.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

CPV: Hlavný slovník: 3020 0000-1 

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 28.10.2020

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý bol vyzvaný na predloženie cenovej ponuky, odoslal
na email - maria.hubocanova@sosdza.sk potvrdenie o prijatí emailu "výzva na predloženie ponuky".

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 28.10. 2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde
uchádzačom formou emailu do 29.10.2020 do 12:00 hod.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

1
Notebook ( Asus X509JP), ( alebo ekvivalent s porovnateľnými, prípadne s lepšími
parametrami) 20,000 ks 528,00 € 700,00 €

viď. príloha č.1

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

biz1@biz1.sk 19.10.2020

elresyssro@gmail.com 19.10.2020

kucerak@sixdata.sk 19.10.2020

maros.zvac@zvacsystems.com 19.10.2020
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plpartner@plpartner.sk 19.10.2020

r_borovsky@topsoft.sk 19.10.2020

sktechnik@sktechnik.sk 19.10.2020

Email Dátum

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

SK-technik s.r.o. 36408972 27.10.2020 13:55 13416,00 s DPH

Future Technologies, a.s. 36791571 28.10.2020 11:56 11997,60 s DPH

Solaris Corp s.r.o. 51722470 28.10.2020 10:54 10560,00 s DPH

PL Partner, s. r. o. 52435903 19.10.2020 14:12 14000,00 neplatca

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Solaris Corp s.r.o. 51722470 10560,00 s DPH

2. Future Technologies, a.s. 36791571 11997,60 s DPH

3. SK-technik s.r.o. 36408972 13416,00 s DPH

4. PL Partner, s. r. o. 52435903 14000,00 neplatca

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Solaris Corp s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 51722470 / 2120765658 / SK2120765658

Sídlo: Lichnerova 41A, 903 01 Senec, SK

Kontakt: Michal Blahušiak (+421907216055 - blahusiak@solariscorporation.de)

Výsledná cena: 10560,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 10560,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Notebook ( Asus X509JP), ( alebo ekvivalent s porovnateľnými, prípadne s
lepšími parametrami) ks 20,000 528,00  10560,00

Cena spolu:   10560,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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https://www.tendernet.sk

