
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vysoká pri Morave

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Interné číslo zákazky: 5/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 26.11.2020 11:09

Dátum ukončenia zákazky: 7.12.2020 11:04

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri
Morave

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vysoká pri Morave

IČO 00305197

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 5000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 01/2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 3.12.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?c6jw3c9vRf_Lv5E0krl3Ir8
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.

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Hardvér a softvér

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zakúpenie notebookov pre potreby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva ZŠ Vysoká
pri Morave v celkovom počte 11ks, vrátane dodania a montáže.

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.

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 5000 EUR.

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.

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 vystavením objednávky preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na dodanie predmetu zákazky, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu. V prípade, že sa počas realizácie zákazy vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené dodatočne,
avšak tak aby celková cena predmetu zákazky nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní.

Úspešný uchádzač je pred vyhotovením objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných

https://www.tendernet.sk/zakazka?c6jw3c9vRf_Lv5E0krl3Ir8


systémov verejnej správy.

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

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

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.

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

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do : 31.01.2021

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.

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

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky. Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej
ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03.12.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 04.12.2020
do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť do cenovej ponuky aj technický list predmetu obstarávania s podrobnou
špecifikáciou. Údaje sú pre uchádzačov v špecifikácií záväzné.

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.

Miesto dodania zákazky: Obecný úrad Vysoká pri Morave, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave
kontaktná osoba: Dušan Dvoran, starosta obce 0905/537 343

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Notebook 11,000 ks

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene



Ponuka BIZ1 s.r.o.

Názov uchádzača: BIZ1 s.r.o.

IČO: 50963384

Sídlo: Huncovská 3947/14A, 04001 Košice, SK

Kontakt: Richard Štoffan (+421903978083 - biz1@biz1.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: biz1@biz1.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 26.11.2020 16:53

Výsledná cena: 5874,00 € s DPH   (Cena ponuky: 5874,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 11,000 534,00  534,00  5874,00

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene

Cena spolu:   5874,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka Datacomp s.r.o.

Názov uchádzača: Datacomp s.r.o.

IČO: 36212466

Sídlo: Moldavska cesta 49, 04001 Košice, SK

Kontakt: Andrej Matracz (+421908736975 - matracz.andrej@datacomp.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: matracz.andrej@datacomp.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 27.11.2020 15:47

Výsledná cena: 5860,80 € s DPH   (Cena ponuky: 5860,80 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

HP 255 G7 2D231EA

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 11,000 532,80  532,80  5860,80

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene

Cena spolu:   5860,80 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Ponuka_PN2004509.pdf Iné 27.11.2020 162,0 kB



Ponuka board.sk, s.r.o.

Názov uchádzača: board.sk, s.r.o.

IČO: 35853867

Sídlo: Železničná 76, 82107 Bratislava, SK

Kontakt: Patrik Cvengroš (+421905623258 - cvengros@board.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: cvengros@board.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 30.11.2020 11:57

Výsledná cena: 5241,98 € s DPH   (Cena ponuky: 5241,98 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

HP 255 G7, R3 3200U, 15.6 FHD, UMA, 8GB, SSD 256GB, DVDRW, W10, inštalácia a doprava

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 11,000 476,54  476,54  5241,98

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene

Cena spolu:   5241,98 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka DAGArtis s.r.o.

Názov uchádzača: DAGArtis s.r.o.

IČO: 50102702

Sídlo: Senická 626/4, 03104 Liptovský Mikuláš, SK

Kontakt: Daniel Gazdič (+421917124671 - gazdic@dagartis.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: gazdic@dagartis.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 1.12.2020 7:05

Výsledná cena: 7128,00 € s DPH   (Cena ponuky: 7128,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Záruka: Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok Operačný systém: Windows 10 (64bit) Zahŕňa 1-mesačnú
skúšobnú verziu pre nových zákazníkov služieb Microsoft Office 365

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 11,000 648,00  648,00  7128,00

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene

Cena spolu:   7128,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka SK-technik s.r.o.

Názov uchádzača: SK-technik s.r.o.

IČO: 36408972

Sídlo: Legionárska 5, 01001 Žilina, SK

Kontakt: Tomáš Sako (+421903515063 - sktechnik@sktechnik.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: sktechnik@sktechnik.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 2.12.2020 12:23

Výsledná cena: 6336,00 € s DPH   (Cena ponuky: 6336,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 11,000 576,00  576,00  6336,00

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene

Cena spolu:   6336,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Výpis obchodného registra.pdf Iné 2.12.2020 910,1 kB



Ponuka Future Technologies, a.s.

Názov uchádzača: Future Technologies, a.s.

IČO: 36791571

Sídlo: Na Vinohrady 1798/12, 91105 Trenčín - Zlatovce, SK

Kontakt: Martin Jahodka (+421903500138 - info@ftoffice.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: info@ftoffice.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 2.12.2020 23:13

Výsledná cena: 5530,80 € s DPH   (Cena ponuky: 5530,80 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobry den, v zmysle zadania zakazky c.7145 predkladame v prilohe ponuku na "Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká
pri Morave". Future Technologies, a.s. e-mail:ftoffice@ftoffice.sk www.ftoffice.sk

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 11,000 502,80  502,80  5530,80

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene

Cena spolu:   5530,80 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Technicky list HP 255 G7.pdf Iné 2.12.2020 520,5 kB



Ponuka Zvac Systems s.r.o.

Názov uchádzača: Zvac Systems s.r.o.

IČO: 35859911

Sídlo: Záhorácka 17A, 90101 Malacky, SK

Kontakt: Ing.Maroš Zváč (+421905329541 - maros.zvac@zvacsystems.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: maros.zvac@zvacsystems.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 3.12.2020 11:13

Výsledná cena: 5676,00 € s DPH   (Cena ponuky: 5676,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 11,000 516,00  516,00  5676,00

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene

Cena spolu:   5676,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

HP EliteBook 840 G3 Notebook PC Technický list_.docx Iné 3.12.2020 67,1 kB

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

https://www.tendernet.sk


Protokol o zákazke č.7145

Názov zákazky: Nákup a dodanie Notebookov pre poslancov OcZ Vysoká pri Morave

Interné číslo zákazky: 5/2020

Zverejnená: 26.11.2020

Ukončená: 7.12.2020

Predpokladaná hodnota: 5000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 01/2021

Lehota na predkladanie
ponúk: 3.12.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ

Firma Obec Vysoká pri Morave

IČO / DIČ / IČDPH: 00305197 / 2020643746 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Opis

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Hardvér a softvér

Opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zakúpenie notebookov pre potreby starostu a poslancov
Obecného zastupiteľstva ZŠ Vysoká pri Morave v celkovom počte 11ks, vrátane dodania a montáže.

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.

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 5000 EUR.

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.

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 vystavením objednávky preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na dodanie predmetu zákazky, a to
najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie zákazy vyskytnú práce
naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené dodatočne, avšak tak aby celková cena
predmetu zákazky nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní.

Úspešný uchádzač je pred vyhotovením objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

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

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo



Opis zákazky 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.

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

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do : 31.01.2021

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.

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

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o
poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky. Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky,
ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka
uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na
vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03.12.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 04.12.2020 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť do cenovej ponuky aj technický list predmetu
obstarávania s podrobnou špecifikáciou. Údaje sú pre uchádzačov v špecifikácií záväzné.

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne
požadované parametre resp. lepšie.

Miesto dodania zákazky: Obecný úrad Vysoká pri Morave, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave
kontaktná osoba: Dušan Dvoran, starosta obce 0905/537 343

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1

Notebook 11,000 ks 476,54 € 648,00 €

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark alebo ekvivalent

Veľkosť dispeja: 15,6“ FullHD 220

Operačná pamäť: minimálne 4GB 

Pevný disk: minimálne 240GB typ SSD

Wifi/BT/FP/webcamera 

Batéria minimálne 48Wh

Operačný systém: Windows 10 v cene

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

Email Dátum

daniel.landl@sluzbyit.sk 26.11.2020

info@zvacsystems.com 26.11.2020

patrik@cvengros.sk 26.11.2020

schmidt@topset.sk 26.11.2020

sktechnik@sktechnik.sk 26.11.2020

tibor.lettrich@gmail.com 26.11.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky



Názov IČO Dátum Ponuka DPH

DAGArtis s.r.o. 50102702 1.12.2020 7:05 7128,00 s DPH

SK-technik s.r.o. 36408972 2.12.2020 12:23 6336,00 s DPH

Future Technologies, a.s. 36791571 2.12.2020 23:13 5530,80 s DPH

Zvac Systems s.r.o. 35859911 3.12.2020 11:13 5676,00 s DPH

BIZ1 s.r.o. 50963384 26.11.2020 16:53 5874,00 s DPH

board.sk, s.r.o. 35853867 30.11.2020 11:57 5241,98 s DPH

Datacomp s.r.o. 36212466 27.11.2020 15:47 5860,80 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. board.sk, s.r.o. 35853867 5241,98 s DPH

2. Future Technologies, a.s. 36791571 5530,80 s DPH

3. Zvac Systems s.r.o. 35859911 5676,00 s DPH

4. Datacomp s.r.o. 36212466 5860,80 s DPH

5. BIZ1 s.r.o. 50963384 5874,00 s DPH

6. SK-technik s.r.o. 36408972 6336,00 s DPH

7. DAGArtis s.r.o. 50102702 7128,00 s DPH

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: board.sk, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 35853867 /         / SK2021609194

Sídlo: Železničná 76, 82107 Bratislava, SK

Kontakt: Patrik Cvengroš (+421905623258 - cvengros@board.sk)

Výsledná cena: 5241,98 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 5241,98 €)

Sprievodný text k ponuke

HP 255 G7, R3 3200U, 15.6 FHD, UMA, 8GB, SSD 256GB, DVDRW, W10, inštalácia a doprava

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Notebook ks 11,000 476,54  5241,98

Cena spolu:   5241,98 € s DPH

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

https://www.tendernet.sk

