Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Rektorát

Správa podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na
predmet zákazky:
"Tlačiarenské služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej
Bystrici a jej súčasti“
K spisu č: 865-2013-R-VO

V Banskej Bystrici, 02.09.2013

a)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
Univerzita Matej Bela
Sídlo :
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO :
30 232 295
IČ DPH:
SK2021252827
Štatutárny orgán:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB
2. Predmet zákazky :
"Tlačiarenské služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej
Bystrici a jej súčasti“

3. Hodnota zákazky:199 900 € bez DPH.
b)

Použitý postup zadávania zákazky: Podlimitná zákazka § 91.

c)

Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania:
Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO:
Vestník č. 96/2013 zo dňa 18. 05. 2013 pod číslom 7650 - MSS
Dátum uverejnenia oznámenia o výsledku VO:
Vestník č. 173/2013 zo dňa 05. 09. 2013 pod číslom 15088 - VSS.

e)

Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:

1.
Mgr. Marta Ďumbalová – Chránená dielňa ALFA, Kyjevské námestie 2,
974 04 Banská Bystrica

Odôvodnenie vylúčenia:
Verejný obstarávateľ požadoval v súťažných podkladoch, v časti E. v bode 3. Podmienky
účasti uchádzačov týkajúce sa technickej spôsobilosti podľa § 28 ods.1 písm. l) zákona
o verejnom obstarávaní fyzické predloženie vzoriek. Požiadavka korešponduje s časťou A.
Pokyny na zostavenie ponuky, Časť III. ods. 13, pododstavec 13.1.12 fyzické predloženie
vzoriek výsledných produktov poskytovaných služieb s odvolávkou na prílohu č. 2 a prílohu č.
3 súťažných podkladov, obsahujúce explicitne definované parametre produktov.

Ponuka síce obsahuje Vzorku č. 6., no väzba V2– nezodpovedá v časti: „skoby bočné,
skoba pod stranou titulky a pred stranou tiráže“ požadovaným parametrom.
Vzhľadom k tomu, že skobovanie patrí medzi rozhodujúce ukazovatele kvality
obstarávanej služby, komisia skonštatovala, že uchádzač predloženou vzorkou č. 6 nesplnil
podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. l), vo vzťahu k zneniu príslušných, citovaných častí
súťažných podkladov.
2.
DALI-BB, Krátka 17, 974 05 Banská Bystrica
Odôvodnenie vylúčenia:
Verejný obstarávateľ požadoval v súťažných podkladoch, v časti E. v bode 3. Podmienky
účasti uchádzačov týkajúce sa technickej spôsobilosti podľa § 28 ods.1 písm. l) zákona
o verejnom obstarávaní fyzické predloženie vzoriek. Požiadavka korešponduje s časťou A.
Pokyny na zostavenie ponuky, Časť III. ods. 13, pododstavec 13.1.12 fyzické predloženie
vzoriek výsledných produktov poskytovaných služieb s odvolávkou na prílohu č. 2 a prílohu č.
3 súťažných podkladov, obsahujúce explicitne definované parametre produktov.
Ponuka síce obsahuje Vzorku č. 6., no väzba V2– nezodpovedá v časti: „skoby bočné,
skoba pod stranou titulky a pred stranou tiráže“ požadovaným parametrom.
Vzhľadom k tomu, že skobovanie patrí medzi rozhodujúce ukazovatele kvality
obstarávanej služby, komisia skonštatovala, že uchádzač predloženou vzorkou č. 6 nesplnil
podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. l), vo vzťahu k zneniu príslušných, citovaných častí
súťažných podkladov.

g)

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:

EQUILIBRIA, s.r.o., Poštová 13, 040 01 Košice (Letná 42)
Ponuka uchádzača sa po ukončení elektronickej aukcie umiestnila na prvom mieste.

Vypracovala:
Mgr. Elena Oravcová, odd. verejného obstarávania UMB
Schválila:
Alena Wagnerová, vedúca odd. verejného obstarávania UMB

Tabuľka výsledného poradia uchádzačov vo verejnej súťaži :
„Tlačiarenské služby pre Univerzitu Mateja Bela a jej súčasti“
P.č.

Uchádzači
Poradie umiestnenia

1.

Equilibria, s.r.o., Poštová 13, 040 01 Košice
Korešp. adresa: Equilibria, s.r.o., Budova Cassofinu II,
Letná 42, 040 01 Košice

1.

2.

Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 038
53 Turany

2.

3.

Róbert Jurových – NIKARA, M. R. Štefánika 25,
963 01 Krupina

3.

