ZÁPISNICA
z otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk na dodanie tovaru pre zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:
„Obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Banská Štiavnica – 3.etapa“
konaného dňa 17.03.2020, budova MESTSKÉHO ÚRADU, BANSKÁ ŠTIAVNICA o 10:00

Výzvou na predloženie cenovej ponuky zo dňa 05.03.2020 boli prostredníctvom elektronickej
pošty požiadaní o vypracovanie cenových ponúk títo uchádzači:





Magic Computers, s.r.o., Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
PROFI centrum, s.r.o., A.T.Sytnianskeho 1179/6, 969 01 Banská Štiavnica
MCNET.SK, s.r.o., Pavla Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica
STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, 010 01 Žilina

Zároveň bola Výzva zverejnená na webovom sídle mesta Banská Štiavnica, link
http://www.banskastiavnica.sk/obcan/transparentne/sutaze.html.
Otváranie ponúk
Vyhodnotenie ponúk, ktoré boli doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na
predkladanie ponúk do 13.03.2020 do 10:00 hod., sa uskutočnilo dňa 17.03.2020 o 10:00 hod.
v budove Mestského úradu Banská Štiavnica.
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky a ich návrhy na plnenie kritérií
Por.
Navrhovaná
Navrhovaná
č.
Obchodné meno a sídlo uchádzača
zmluvná cena
zmluvná cena v
v eur bez DPH eur vrátane DPH
1.
Magic Computers, s.r.o.,
Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
7 480,54 €
8 976,65 €
2.
PROFI centrum, s.r.o.,
A.T.Sytnianskeho 1179/6, 969 01 B. Štiavnica
8 771,36 €
10 525,63 €
3.
MCNET.SK, s.r.o.,
Pavla Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica
8 758,- €
10 509,60 €
4.
HYSPERIA GROUP s.r.o.
1. máje 71, 664 84 Zastávka
8 633,- €
10 359,60 €
5.
STOP LUP s.r.o.
V. Spanyola 23, 010 01 Žilina
7 697,50 €
9 237,- €
6.
All Security Group s.r.o.
E.P. Voljanského 1368/16, 960 01 Zvolen
7 486,- €
8 983,20 €
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk, splnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a jeho ponuka spĺňa požiadavky verejného
obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 05.03.2020 bol
zaradený do vyhodnotenia ponúk podľa kritéria určeného vo vyššie uvedenej výzve na
predkladanie ponúk.

Na základe bodu č. 10 výzvy na predloženie cenových ponúk bol záujemca povinný
v stanovenej lehote predložiť tieto doklady:
- cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky (ako súčasť cenovej ponuky vyplniť výkaz výmer, ktorý tvoril prílohu tejto
výzvy),
- v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová
ponuka obsahovala podpis a pečiatku,
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky (napr. kópia
živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra)
- čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní. Ak je uchádzač zapísaný
v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona
Tieto podmienky splnili a svoju ponuku v stanovenom termíne predložili šiesti oslovení
uchádzači.
Vyhodnotenie ponuky podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena (cena
celkom) za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu č. 2 výzvy vyjadrená
v eurách (EUR) vrátane DPH.
Víťazným uchádzačom sa stal uchádzač č. 1, spoločnosť: Magic Computers, s.r.o.,
Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica, ktorej cenová ponuka bola najnižšia spomedzi
doručených ponúk a zároveň splnila všetky požadované náležitosti. Po príprave zmluvy
v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky a s víťaznou cenovou ponukou, bude úspešný
uchádzač vyzvaný k jej podpisu.
V priebehu predrealizačnej a realizačnej fázy verejného obstarávania nedošlo ku konfliktu
záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Banskej Štiavnici, dňa 17.03.2020

Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová
referent verejného obstarávania

Ing. Ivana Ondrejmišková
prednostka Mestského úradu

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s rozpočtom – osobitným
predpisom – zmluvou – rozhodnutím – vnútorným predpisom - inými podmienkami
poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, je – nie je možné v nej
pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko zamestnanca:
Dátum :
Podpis:
Mgr. Katarína Hulinová
17.03.2020
Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, je – nie je možné v nej
pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Ing. Ivana Ondrejmišková

Dátum:
17.03.2020

Podpis:

