Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok, Celiny 536,033 15 , 03315
Liptovský Hrádok, IČO: 00893170
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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Výpočtové a školské vybavenie a príslušenstvo - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok

Ulica:

Celiny 536,033 15 , 03315 Liptovský Hrádok

IČO:

00893170

Kontaktná osoba:

Ing. Ivana Helebrandtová

E-mail:

ivana.helebrandtova@soselh.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie výpočtového a školského vybavenia a príslušenstva. Nákup nového výpočtového a školského
vybavenia a príslušenstva sa realizuje v rámci projektu „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole
elektrotechnickej Liptovský Hrádok“. Opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v samostatnej prílohe k súťažným podkladom –
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30213200-7 Tabletový počítač
31611000-2 Elektroinštalačné súpravy
32250000-0 Mobilné telefóny
38652120-7 Videoprojektory

3. Podmienky účasti
3.1 Osobné postavenie: a) V procese verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia uvedenú v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. je oprávnený plniť predmet
zákazky, t.j. dodávať tovar/poskytovať služby/vykonávať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a podmienku účasti týkajúcu
sa osobného postavenia uvedenú v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f)zákona o verejnom obstarávaní, tzn. nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu . b)
Uchádzač nemusí pri predložení ponuky preukazovať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením výpisu z príslušného obchodného registra, živnostenského registra alebo výpisom zo Zoznamu hospodárskych
subjektov, príp. iným potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. c) Verejný obstarávateľ si doklady na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne prístupnom portáli príslušného registra (OR SR, ŽR SR) alebo v Zozname
hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie. d) Uchádzač predloží doklad na splnenie podmienky účasti podľa §
32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní iba v prípade, že je z iného členského štátu, príp. uvedie verejnému obstarávateľovi
v ponuke informáciu, kde sa táto podmienka účasti dá overiť. e) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo
verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. f) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov
zúčastnená vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o oprávnení člena skupiny dodávať tovar,

zúčastnená vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o oprávnení člena skupiny dodávať tovar,
ktorý je predmetom zákazky. g) Uchádzač podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) preukazuje čestným prehlásením (odporúčaný
vzor v Prílohe č. 3). Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nemusí predkladať čestné vyhlásenie o zákaze
účasti vo VO. h) Hospodársky subjekt môže nahradiť doklady podľa §32 ods. 1 písm e) a f) na preukázanie splnenia podmienok účasti
jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona. 3.2. Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa. 3.3
Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Požiadavky na predmet zákazky sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a v návrhu Kúpnej zmluvy, s ktorej
obsahom sa je každý uchádzač povinný dôkladne oboznámiť. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak ešte nedošlo k
plneniu na základe kúpnej zmluvy, bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania (VO),
ktorou SO neschváli predmetné VO. Zákazka sa bude realizovať a z navrhovanej zmluvy bude uskutočnené plnenie iba v prípade
schválenia VO kontrolou zo strany SO poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ si vyhradzuje právo zákazku
zrušiť. Doba realizácie je do 5 mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy, realizácia nastane len v prípade schválenia VO kontrolou
zo strany SO poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie,
spísanie odovzdávacieho a preberacieho protokolu na predmet zákazy a s tým súvisiace činnosti – zaškolenie personálu, odskúšanie
funkčnosti predmetu zákazky a jeho zapojenie.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 53 150.47 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BIZ1 s.r.o.
Huncovská 3947/14A, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Richard Stoffan
biz1@biz1.sk
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice
Miroslav Belko
datacomp@datacomp.sk
FreeTech services, spol. s r. o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Daniel Bacúr
daniel.bacur@freetech.sk
Gabriela Kohajdová - MONEX
Banícka ulica 171/14, 97101 Prievidza
Gabriela Kohajdová
gabika@monexpd.sk
Imafex Computers, s.r.o.
Belopotockého 4253/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Jaroslav Lovich
lovich@imafex.sk
Imafex Computers, s.r.o.
Belopotockého 4253/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Jaroslav Lovich
jaroslav.lovich@centrum.sk
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH
Lachova 35, 85103 Bratislava-Petržalka
Dalibor Hladík
hladik@alpha-tech.sk

LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
Peter Kňava
obchod@ldcentrum.sk
LuxVision s.r.o.
Jabloňová 398/51, 010 04 Žilina
Jozef Pažitný
luxvisions.r.o@gmail.com
Škola.sk, s. r. o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ivan Šlesarik
obchod@skola.sk
Trans & Rent s.r.o.
Limbová, 010 07 Žilina
Jaroslav Jaroš
jaros.jaroslav@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
FreeTech services, spol. s r. o.
Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Daniel Bacúr
daniel.bacur@freetech.sk
Cenová ponuka: 56 790 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH
Lachova 35, 85103 Bratislava-Petržalka
Dalibor Hladík
hladik@alpha-tech.sk
Cenová ponuka: 48 585,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
Peter Kňava
obchod@ldcentrum.sk
Cenová ponuka: 59 101,02 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Škola.sk, s. r. o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ivan Šlesarik
obchod@skola.sk
Cenová ponuka: 56 169,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH

Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH
Lachova 35, 85103 Bratislava-Petržalka
Dalibor Hladík
hladik@alpha-tech.sk
Cenová ponuka: 48 585.60 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH
2: Škola.sk, s. r. o.
3: FreeTech services, spol. s r. o.
4: LDcentrum Computers s.r.o.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Ivana Helebrandtová , Martin Gabauer , Pavel Navrátil

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ivana Helebrandtová, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Martin Gabauer, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Pavel Navrátil, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ivana Helebrandtová,
Žilinský samosprávny kraj
Martin Gabauer,
Žilinský samosprávny kraj
Pavel Navrátil,
Žilinský samosprávny kraj

