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Záznam 
zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDVO 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) ZVO 
 
Názov:  Gymnázium Milana Rúfusa 
Sídlo:  Ul. J. Kollára 2, 967 01 Žiar nad Hronom 
IČO:  00160881 
Zastúpený: Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
 
2. Názov predmetu zákazky. 
Správca PC siete Gymnázia Milana Rúfusa 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 8 400,00 EUR bez DPH. 

 
4. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 
Výzva bola zaslaná 4 potenciálnym dodávateľom prostredníctvom e-mailu dňa 20.11.2018. Zároveň 
bola výzva zverejnená na webovom sídle obstarávateľa v sekcii Verejné obstarávania/Informácie 
o VO/Aktuálne výzvy.  
 
5. Lehota na predkladanie ponúk. 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 29. 11. 2018 o 10.00 hod. 
 
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Pri stanovení ekonomicky 
výhodnejšej ponuky sa budú hodnotiť dve kritériá –  

1) Celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky (s váhou 60%) 
2) Poskytnutie služby uvedené v referenciách (s váhou 40%) – počet bodov bude pridelený 

jednotlivým službám v súlade s hodnotením uvedeným vo výzve (bod č. 14). 
 

7. Zoznam oslovených dodávateľov. 
V rámci výzvy boli priamo oslovení nasledovní potenciálni dodávatelia prostredníctvom e-mailu: 

1. Viktor Sajvald – FDC, Cyrila a Metoda 359/10, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 40043622), 
fdc@fdc.sk (20.11.2018 o 6:57) 

2. FILIPO, s.r.o., Rázusova 1/523, 965 01 Žiar nad Hronom (IČO: 45902232), info@filipo.sk 
(20.11.2018 o 7:00) 

3. Andrej Kubík – AK PC, Dukelských hrdinov 316/1, 965 01 Žiar nad Hronom (IČO:41093879), 
andrej.kubik3@gmail.com (20.11.2018 o 7:02) 

4. Ivan Podhorányi - SERVICE COMPUTER, Hviezdoslavova 279/57, 965 01 Žiar nad Hronom 
(IČO: 10930485), sczh@stozh.sk (20.11.2018 o 7:03) 

 
8. Zoznam uchádzačov. 
V stanovenom termíne ponuku predložili traja uchádzači v nasledovnom poradí podľa termínu 
doručenia ponuky: 

1. Viktor Sajvald – FDC, (IČO: 40043622), ponuka doručená osobne dňa 23.11.2018 
2. Andrej Kubík – AK PC, (IČO: 41093879), ponuka doručená osobne dňa 23.11.2018 
3. FILIPO, s.r.o., (IČO: 45902232), ponuka doručená osobne dňa 26.11.2018 

 
Oslovený dodávateľ – Ivan Podhorányi - SERVICE COMPUTER ponuku nepredložil. 

 
9. Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk. 
Vyhodnotenie prieskumu trhu prebehlo dňa 29. 11. 2018 o 12:30 hod. 
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10. Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 
Jednotliví uchádzači predložili nasledovnú dokumentáciu: 

1) Viktor Sajvald – FDC: 
a. Výpis zo živnostenského registra 
b. Krycí list 
c. Návrh uchádzača 
d. Referenčný list 
e. Akceptovanú servisnú zmluvu 

2) FILIPO, s.r.o. 
a. Výpis zo živnostenského registra 
b. Návrh uchádzača 

3) Andrej Kubík – AK PC 
a. Výpis zo živnostenského registra 
b. Krycí list 
c. Návrh uchádzača 
d. Akceptovanú servisnú zmluvu 

 
Všetci uchádzači sa pred predložením ponuky zúčastnili obhliadky na mieste zákazky a predložili návrh 
cenovej ponuky. U dvoch uchádzačov neboli predložené referenčné listy. Vzhľadom na vyššiu 
navrhovanú cenu neboli tieto dokumenty vyžiadané. U uchádzača FILIPO, s.r.o. chýbala aj akceptovaná 
zmluva. 
 
11. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria a poradie uchádzačov. 
V súlade s kritériami na výber najvýhodnejšej ponuky sme vyberali ekonomicky najvýhodnejšiu 
ponuku, pričom sme hodnotili plnenie 2 kritérií. Tie uchádzači splnili nasledovne: 

 
Uchádzač Kritérium č. 1 Kritérium č. 2 Spolu Poradie 

Viktor Sajvald – FDC 9 600,00 EUR  60 b 40 b 100 b 1. 
FILIPO, s.r.o. 11 520,00 EUR 50 b 31 b 81 b 3. 
Andrej Kubík – AK PC 10 800,00 EUR 53,33 b 40 b 93,33 b 2. 

 
Víťaznú ponuku predložil uchádzač:  
Viktor Sajvald – FDC, Cyrila a Metoda 359/10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 40043622.  
 
Víťazný uchádzač nie je platcom DPH. 
 
Kritériom na výber víťaznej ponuky bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 
  
12. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 
Uchádzači, ktorí predložili ponuky, budú o výsledku prieskumu trhu oboznámení e-mailom.                           
 
 
Žiar nad Hronom 29. novembra 2018 
 
 
Prieskum trhu uskutočnili a vyhodnotili: 
 
 Mgr. Mária Wagnerová  pracovník pre VO   ................................. 
 
 Mgr. Dana Zacharová  pedagogický zamestnanec  ................................. 
 
 
Schválil štatutárny zástupca: 
 
     
 
 
 

Ing. Dana Paálová 
riaditeľka školy 


