Zápisnica z vyhodnocovania ponúk č.2
podľa § 53 ods. 9 (v nadväznosti na § 541) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje:
Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Mesto Banská Bystrica

Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Predmet / názov zákazky:

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, odborných učební
a školských knižníc základných škôl, Banská
Bystrica – Školský a laboratórny nábytok
a vybavenie“

2. Druh postupu2:
Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
§ 112 ods. 6 druhá veta - verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu a rozhodol, že vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
3. Označenie v Úradnom vestníku EÚ:
Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO:
4. Dátum a čas vyhodnotenia:
5. Miesto vyhodnotenia:

Vestník č. 59/2021 – 03.03.2021, 14649 – WYT
26.07.2021
Banská Bystrica

6. Prítomní členovia komisie3:
S právom vyhodnocovať: Mgr. Anna Martišovičová
Bc. Ivona Benedeková
Mgr. Peter Tuhársky
PaeDr. Patrik Ferianc
Ing. Eva Golčáková
Bez práva vyhodnocovať: Ing. Martina Babicová, administrátor procesu VO
7. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO4:
V rámci priebehu zadávania zákazky boli zo strany uchádzačov podané žiadosti o vysvetlenie - podrobne
viď. Zápisnica z vyhodnocovania ponúk č. 1.
1

Relevantné v prípade, ak sa zápisnica vyhotovuje po elektronickej aukcii.
Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 113 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a
pod.
3 Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo nemá člen
komisie právo vyhodnocovať,
4 Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie / doplnenie ak nejaké boli riešené
2

8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
Ponuky boli predložené elektronicky v rámci www.ezakazky.sk .
Bolo predložených 5 ponúk,
Uchádzač

Miesto podnikania

NABIMEX, s.r.o.

Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
IČO: 36022331

Škola.sk, s.r.o.

Odborárska 21, 83102 Bratislava – MČ Nové Mesto
IČO: 50293893

MONASTER, s.r.o.

Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO: 47454547

ZOFF spol. s.r.o.

Slnečná 36, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36631906

Interiéry Riljak s.r.o.

Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok
IČO: 43885306

9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:
Vyhodnotenie ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie
– 1 kritérium na vyhodnotenie
Najnižšia Cena v Eur s DPH za dodanie predmetu obstarávania
Výsledné poradie:
Uchádzač
NABIMEX, s.r.o.
Škola.sk, s.r.o.
MONASTER, s.r.o.
ZOFF spol. s.r.o.
Interiéry Riljak s.r.o.

Miesto podnikania
Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
IČO: 36022331
Odborárska 21, 83102 Bratislava – MČ
Nové Mesto
IČO: 50293893
Osuského 2476/1A, 851 03 BratislavaPetržalka
IČO: 47454547
Slnečná 36, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36631906
Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský
Podzámok
IČO: 43885306
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10. Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO:
Komisia postupovala
§ 112 ods. 6 druhá veta - verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu a rozhodol, že vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Po vyhodnotení ponúk z hľadiska kritéria na hodnotenie ponúk, určila poradie predložených ponúk viď. tabuľka
vyššie.
Následne hodnotila splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného na prvom mieste
v poradí– viď. Zápisnica z vyhodnocovania ponúk č. 1.
11. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: nerelevantné – nebola vylúčená
ponuka
12. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nerelevantné – nebola vylúčená ponuka z dôvodu MNC
13. Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: Komisia postupovala
v súlade s § 55 ods. 1 resp. §66 ods. 7, vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až
po vyhodnotení ponúk – viď. Zápisnica z vyhodnocovania podmienok účasti.
14. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
nerelevantné – žiaden člen komisie neodmietol podpísať zápisnicu
15. Záver vyhodnotenia ponúk:
Komisia po vyhodnotení ponúk z hľadiska kritéria na ich vyhodnotenie, zostavila poradie predložených
ponúk. Následne členovia komisie preštudovali ponuku umiestnenú na prvom mieste v poradí z hľadiska
plnenia požiadaviek na predmet zákazky, komisia skonštatovala že uvedené požiadavky boli po
predložení odpovedí na vysvetlenia splnené.
Komisia bude následne postupovať v súlade s § 55 ods. 1 resp. §66 ods. 7, vyhodnocovanie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk u prvého uchádzača v poradí.
Komisia v ponuke umiestnenej na prvom mieste v poradí, viď prehľad Zápisnica z vyhodnotenia splnenia
podmienok účasti skonštatovala, že ponuka spoločnosti MONASTER, s.r.o. splnila podmienky účasti,
všetky požadované doklady boli predložené v rámci cenovej ponuky a vysvetlenia.

Členovia komisie na základe predložených dokladov vyhlasujú, že vyššie uvedený uchádzač splnil
podmienky účasti stanovené pre zákazku.
Na základe vyššie uvedených informácií sa úspešným uchádzačom podlimitnej verejnej súťaže stal
uchádzač:
Uchádzač
MONASTER, s.r.o.

Miesto podnikania
Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO: 47454547

Členovia komisie pripravili znenie odôvodnenia nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky napriek tomu,
že bola predložená len jedna ponuka. Je súčasťou dokumentácie VO.
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú
svojim podpisom.

Zapísala, gestor VO
Ing. Martina Babicová

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

Mená a podpisy členov komisie:
Mgr. Anna Martišovičová

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

Bc. Ivona Benedeková

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

Mgr. Peter Tuhársky

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

PaeDr. Patrik Ferianc

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

Ing. Eva Golčáková

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

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Banská Bystrica, 26.07.2021

