Obec Dunajov
Dunajov 222, 023 02 Dunajov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
1.

Predmet zákazky:
Obstaranie materiálno-technického vybavenia Materskej školy

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Dunajov
Dunajov 222, 023 02 Dunajov
Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce
00314013
2020553018
+421 414385121
obec@dunajov.sk
http://www.dunajov.sk/
Prima banka Slovensko, a.s.
SK28 5600 0000 0077 3554 5011

Obec Dunajov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
3.

Použitý postup verejného obstarávania
Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom
obstarávaní.

4.

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky bolo obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
pozostávajúce z dodania, montáže a inštalácie tovaru v materskej škole v obci Dunajov.
Dodávaný tovar musí byť nový, nepoužívaný.
Predmet zákazky sa delí na dve časti:
- časť č.1 Nábytok
- časť č.2 Elektro

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Predmet zákazky bol rozdelený na dve časti: č.1 Nábytok a č.2 Elektro. Cenovú ponuku
bolo možné predložiť na jednotlivé časti (časť č. 1 alebo časť č. 2) samostatne alebo na
obe časti spolu.
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Vybavenie v časti č.1 Nábytok zahŕňa dodanie:
1. Detské ležadlo (15 kusov); 2. Matrac (15 kusov); 3. Detský stôl obdĺžnik (5 kusov);
4. Detská stolička (15 kusov); 5. Skrinková zostava (1 kus); 6. Šatníkové skrinky
(3 kusy); 7. Koberec (2 kusy); 8. Učiteľský stôl (1 kus); 9. Stolička pre učiteľa (1 kus);
10. Šatníková skriňa (2 kusy); 11. Skrinka na knihy (1 kus); 12. Skrinka na výtvarné
pomôcky (1 kus); 13. Oddychový kútik (1 kus); 14. Keramická popisovacia tabuľa
(1 kus)
Vybavenie v časti č.2 Elektro zahŕňa dodanie:
1. Interaktívna tabuľa (1 kus); 2. Notebook (3 kus); 3. Tablet (10 kusov); 4. Tlačiareň
(1 kus); 5. Umývačka riadu (1 kus)
Pre dodanie vybavenia v časti č. 2 Elektro bol požadovaný nákup energeticky efektívnych
počítačov a monitorov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas celého životného
cyklu.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v prílohách výzvy na predloženie
ponuky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet – hlavný slovník:
39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie
CPV časti č.1 Nábytok
Hlavný predmet – hlavný slovník:
30195000-2 Tabule; 39112000-0 Stoličky; 39121200-8 Stoly; 39122200-5 Knižnice;
39141300-5 Skrine; 39143112-4 Matrace; 39143121-0 Šatníky; 39157000-7 Časti
nábytku; 39161000-8 Nábytok pre materské školy; 39531000-3 Koberce
CPV časti č.2 Elektro
Hlavný predmet – hlavný slovník:
30195000-2 Tabule; 30213100-6 Prenosné počítače; 32322000-6 Multimediálne
zariadenia; 32323300-6 Videozariadenia; 38652100-1 Premietacie prístroje; 38652120-7
Videoprojektory; 39713100-4 Umývačky riadu
6.

Zverejnenie výzvy na predloženie ponuky
Zverejnená
na
webovej
stránke
verejného
obstarávateľa:
https://www.dunajov.sk/?sk_obstaranie-materialno-technickeho-vybavenia-materskejskoly,494

7.

Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky za obe časti spolu: 23 507,00 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č.1 Nábytok: 11 596,33 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č.2 Elektro: 11 910,67 EUR bez DPH

8.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a odôvodnenie výberu
Lehota na predloženie ponúk bola do 25. 06. 2020 do 09:00 hod.
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Pre časť č.1 Nábytok a časť č.2 Elektro boli v určenej lehote doručené tri ponuky
uchádzačov:
1. BROZ STAV s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina, IČO: 50 608 835
2. Michal Skaličan, U Hluška Okružná 110/81, 022 04 Čadca, IČO: 52 971 678
3. ER-KONT, s.r.o., Mateja Bella 8595/14, 010 15 Žilina, IČO: 46 693 025
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom
v EUR s DPH (resp. cena celkom v EUR pri neplatcovi DPH) za hodnotenú časť
zákazky.
Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom:
Vyhodnotenie cenových ponúk prebehlo samostatne za každú časť zákazky, a to pre časť
č.1 Nábytok a časť č.2 Elektro.
Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR
z predložených ponúk za hodnotenú časť zákazky. Ostatným ponukám sa počet
pridelených bodov stanovil úmerou podľa nasledovného vzorca:

Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x 100

(výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet
100 bodov za hodnotenú časť zákazky. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na
základe pridelených bodov zostupne.
Ponuky boli zaradené do vyhodnotenia nakoľko ich obsah zodpovedá všetkým určeným
podmienkam vo výzve na predloženie ponuky a boli doručené v lehote na predloženie
ponúk.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk pre časť č.1 Nábytok:
Obchodné mená
P. č.
uchádzačov/ IČO

1.
2.
3.

BROZ STAV s.r.o.
IČO: 50 608 835
Michal Skaličan
IČO: 52 971 678
ER-KONT, s.r.o.
IČO: 46 693 025

Sídla alebo miesta podnikania
uchádzačov

Rosina 207
013 22 Rosina
U Hluška Okružná 110/81
022 04 Čadca
Mateja Bella 8595/14
010 15 Žilina

Návrhy na
Pridelené
plnenie kritériá
body Σ
Poradie
najnižšia cena v
(vylúčenie)
EUR s DPH

13 146,00
13 168,00
(neplatca DPH)

13 423,20

100,00

I.

99,83

II.

97,93

III.
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Úspešným uchádzačom pre časť č.1 Nábytok, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky
sa stal uchádzač s por. č. 1. BROZ STAV s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina,
IČO: 50 608 835, ktorý predložil cenu ponuky 13 146,00 EUR s DPH, pričom získal
maximálny počet 100,0 bodov.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk pre časť č.2 Elektro:
Obchodné mená
P. č.
uchádzačov/ IČO

1.
2.
3.

BROZ STAV s.r.o.
IČO: 50 608 835
Michal Skaličan
IČO: 52 971 678
ER-KONT, s.r.o.
IČO: 46 693 025

Sídla alebo miesta podnikania
uchádzačov

Rosina 207
013 22 Rosina
U Hluška Okružná 110/81
022 04 Čadca
Mateja Bella 8595/14
010 15 Žilina

Návrhy na
Pridelené
plnenie kritériá
body Σ
Poradie
najnižšia cena v
(vylúčenie)
EUR s DPH

14 224,80
14 247,00
(neplatca DPH)

14 288,40

100,00

I.

99,84

II.

99,55

III.

Úspešným uchádzačom pre časť č.2 Elektro, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky
sa stal uchádzač s por. č. 1. BROZ STAV s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina,
IČO: 50 608 835, ktorý predložil cenu ponuky 14 224,80 EUR s DPH, pričom získal
maximálny počet 100,0 bodov.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk pre časť č.1 Nábytok a časť č.2 Elektro:
Obchodné mená
P. č.
uchádzačov/ IČO

1.
2.
3.

BROZ STAV s.r.o.
IČO: 50 608 835
Michal Skaličan
IČO: 52 971 678
ER-KONT, s.r.o.
IČO: 46 693 025

Sídla alebo miesta podnikania
uchádzačov

Rosina 207
013 22 Rosina
U Hluška Okružná 110/81
022 04 Čadca
Mateja Bella 8595/14
010 15 Žilina

Návrhy na
Pridelené
plnenie kritériá
body Σ
Poradie
najnižšia cena v
(vylúčenie)
EUR s DPH

27 370,80
27 415,00
(neplatca DPH)

27 711,60

100,00

I.

99,84

II.

99,55

III.

Úspešným uchádzačom pre časť č.1 Nábytok a časť č.2 Elektro, ako je zrejmé z vyššie
uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s por. č. 1. BROZ STAV s.r.o., Rosina 207,
013 22 Rosina, IČO: 50 608 835, ktorý predložil cenu ponuky 27 370,80 EUR s DPH,
pričom získal maximálny počet 100,0 bodov.
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným
hodnotiacim kritériom. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného
obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky
e-mailom na kontaktnú adresu uchádzača uvedenú v ponuke.
9.

Obchodné podmienky
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Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania pre časť č.1 Nábytok
a časť č.2 Elektro uzavrie s úspešným uchádzačom - č.1 BROZ STAV s.r.o., Rosina
207, 013 22 Rosina Kúpnu zmluvu.
V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola za vyhodnocovanú časť vyhodnotená ako
úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť
zmluvu s nasledovným uchádzačom v zostupnom poradí.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobudne účinnosť po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa
(kupujúceho).
Uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
tovarmi a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí
NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými
osobami, ktorými sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ a poskytovať im všetku potrebnú súčinnosť.
Dunajov, dňa 08.07.2020

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
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