Správa o zákazke
podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a.1) Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa
Úradný názov: Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

Poštová adresa: Československej armády 26
Mesto/obec: Banská Bystrica, Slovenská republika

PSČ: 974 01

Kontaktné miesto (miesta):

Telefón: +421 903564643
Fax:

Kontaktná osoba: Ing. Martina Babicová
E-mail: martina@euprojekty.sk
Internetová adresa: www.banskabystrica.sk

a.2) Predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Názov zákazky: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských
knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
X

Zákazka

Vypracovanie rámcovej
dohody

Vytvorenie dynamického
nákupného systému (DNS)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)
39162200-7- Učebné pomôcky a zariadenia
39160000-1– Školský nábytok
39180000-7 – Laboratórny nábytok
39181000-4 - Laboratórne stoly
39162000-5 - Vzdelávacie vybavenie
Doplnkový slovník: DA42-7 - Vrátane inštalácie
X

tovary

stavebné práce

služby

Predpokladaná celková hodnota zákazky, nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody, alebo celkové množstvo a
rozsah v rámci DNS, alebo vrátane všetkých častí a opcií, ak je uplatniteľné (uveďte len číslo)
Predpokladaná hodnota: 198 105,67 € bez DPH

ALEBO rozpätie od:

do:

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov spoločenstva
áno X nie
Ak áno, odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):
výzva IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách a z vlastných finančných zdrojov prijímateľa.
Delenie zákazky na časti nie je možné, nakoľko sa jedná o predmet zákazky, ktorý sa dodáva do 11 základných škôl a ak by
sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné
časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie
(logistická, koordinačná či personálna) jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého
obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej
zákazky v požadovanom termíne.
Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom
vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto
rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať

vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

b) Použitý postup zadávania zákazky

X

Verejná súťaž
Užšia súťaž
Užšia súťaž so skrátenými lehotami
Rokovacie konanie so zverejnením
Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami
Rokovacie konanie bez zverejnenia
Súťažný dialóg
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

c) Uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania
ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE (Official Journal of the European Union)
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:

/S

ALEBO

Oznámenie o profile kupujúceho

ALEBO

Zjednodušené oznámenie (DNS)

z

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov
Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ: /S

z

Oznámenie o výsledku

ALEBO

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov
Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ: /S

z

Iné predchádzajúce uverejnenia (oznámenie/oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ: /S

áno

nie

X

z

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (VVO)
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia vo VVO:

ALEBO
číslo VVO

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o profile kupujúceho

z
X

ALEBO

Zjednodušené oznámenie (DNS)

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov
Číslo oznámenia vo VVO: 14649- WYT
Oznámenie o výsledku

číslo VVO 59/2021
X

z 03.03.2021

ALEBO

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov
Číslo oznámenia vo VVO 42393-IPT, vestník č. 204/2021

z 03.09.2021

Iné predchádzajúce uverejnenia (oznámenie/oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

áno

nie

X

Číslo oznámenia vo VVO:

číslo VVO

z

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu
Vybraným záujemcom je spoločnosť
Z dôvodu splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena
v EUR s DPH za dodanie predmetu zákazky sa úspešným uchádzačom podlimitnej verejnej súťaže stal uchádzač
Uchádzač
Miesto podnikania
MONASTER, s.r.o.

Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava-Petržalka

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
nerelevantné

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
nerelevantné

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej
dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikácia, ak sú známi
Rozdelenie na časti: áno

nie

X

Úradný názov: MONASTER, s.r.o.

IČO: 47454547

Poštová adresa: Osuského 2476/1A
Mesto/obec: Bratislava-Petržalka PSČ: 851 03
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Kováč

Telefón: 0905276239
Fax: -

E-mail: kovac@monaster.sk
Internetová adresa: -

Odôvodnenie výberu jeho ponuky (uveďte paragraf a stručné odôvodnenie) Spoločnosť MONASTER, s.r.o. splnila všetky požiadavky na ponuku, na predmet zákazky, splnila požadované
podmienky účasti.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.08.2021
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám, ak je
známy (uveďte len číslo, ak je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy)
Hodnota:

€ bez DPH

Podiel:

0,00 (%)

Nie je známe:

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho
konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2
nebolo použité
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu
podľa § 135 ods. 1 písm. k)
nerelevantné
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2
nerelevantné
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
nerelevantné
l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie
nerelevantné
m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia
nerelevantné – nebol zistený konflikt záujmov.
n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy
postupu verejného obstarávania
neboli zapojení

Meno a priezvisko, titul: Ing. Martina Babicová
E-mail: martina@euprojekty.sk
Evidenčné číslo spisu: 001/PLZ/2021

Telefón: +421 903564643

