
 1 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
 
                                                    

        Zápis z vyhodnotenia ponúk 
Tovary 

 
pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
Predmet zákazky: „Kancelárske stoličky“ 

Predmetom zákazky je dodávka 135 ks kancelárskych stoličiek pre verejného obstarávateľa, vrátane 
zabezpečenia služieb spojených s ich dovozom do objektov Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. 
 
Špecifikácia predmetu zákazky: 

Kancelárska stolička: otočná 
Mechanizmus: synchromechanizmus s blokáciou v 3 polohách 
Sedadlo: čalúnené látka základná, oderuvzdornosť minim. 40 000 cyklov 
nastaviteľná výška,  
Opierka: čalúnená, stredne vysoká až vysoká,   
Opierky rúk:  PA pevné, uchytenie k sedáku 
Podstavec (kríž): 5-ramenný chromový, koliesko čierne, piest, kryt teleskopický. 
Nosnosť: 130 kg 

 
Ponúkané tovary musia zodpovedať príslušným normám a predpisom platným na území SR. 
 
Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka: 
Hlavný predmet CPV :  
39112000-0 Stoličky 
 
Spôsob vykonania prieskumu: Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 02. 10.2013 bola dňa 
02.10.2013 zverejnená v profile verejného obstarávateľa (www.geology.sk) a následne bola zaslaná 
štyrom potenciálnym dodávateľom.  
 
Termín vykonania prieskumu trhu:  02.10.2013 
 
Termín predloženia cenovej ponuky: do 09.10.2013 do 12.00 hod.  
 
Výzva zverejnená v profile verejného obstarávateľa a následne zaslaná štyrom dodávateľom:  
 
Por. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa jeho 
sídla) 

IČO 

1.       TRIPSY. s r.o.                                                                
Fučíkova 462                                                                                        
925 21 Sládkovičovo 

36 276 464 

2. Falco Slovakia. s r.o.                                                                                      
Bottova 7                                                                                         
811 09 Bratislava 

31 396 488 

3. Interchair s r.o.                                                                                        
Trnavská 112                                                                                          
821 01 Bratislava 

31 402 623 

4. NOWY STYL SK s.r.o.,  Košická 8566,  
080 01 Prešov 

36 688 631 
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Kompletnú cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk zaslali nasledovní uchádzači: 
 
Predmet Navrhov

aná 
zmluvná 

cena 
v EUR 

bez DPH 

Sadzba 
DPH v 

% 

Výška 
DPH v 
EUR 

Navrhovaná 
zmluvná 

cena v EUR 
s DPH 

Dátum 
predloženia 
ponuky 

Spôsob 
predloženia 
ponuky 

Poznámka 

Falco Slovakia. 
s r.o.                                                                                      
Bottova 7                                                                                         
811 09 
Bratislava 

8040,60 20% Cena 
za MJ 
59,56 

9648,72 09.10.2013 
o 11:29 

mailom  

Interchair s r.o.                                                                                        
Trnavská 112                                                                
821 01 
Bratislava 

8046,00 20% Cena 
za MJ 
59,60 

9655,20 09.10.2013 
o 11:23 

mailom  

NOWY STYL 
SK s.r.o. 
Košická 8566 
080 01 Prešov 

7155,00 20% Cena 
za MJ 
53,00 

8586,00 07.10.2013 
o 11:42 

mailom  

 
 
Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií:  
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia celková cena za celý  predmet zákazky v EUR, uvedená ako cena celkom vrátane DPH. 
Úspešný uchádzač:  
Obchodné meno, adresa, IČO: NOWY STYL SK s.r.o. Košická 8566, 080 01 Prešov 
IČO: 36 688 631 
Obstarávacia/Zmluvná cena vrátane DPH:  7155,00  EUR bez DPH, 8586,00 EUR vrátane DPH.  
 
Zdôvodnenie výberu: Uchádzačom predložená ponuka na predmet zákazky spĺňala požiadavky 
verejného obstarávateľa na   predmet zákazky, cenová ponuka pre predmet zákazky bola ekonomicky 
najvýhodnejšia a nepresiahla finančný limit verejného obstarávateľa na daný predmet zákazky. 
 
Požadované doklady/dokumenty: 
a) Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže 
dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení dodávať 
tovar . 
Nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného 
dokladu (elektronicky – pdf), podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného registra vedeného 
na www.orsr.sk; www.zrsr.sk: 

- Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 
podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) 

- Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). 

Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť 
predložením kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  
Originál dokladu alebo jeho overenú kópiu predloží iba úspešný uchádzač na vyžiadanie pred 
vystavením objednávky. 
b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť prospektový materiál, vrátane fotografie ponúkanej 
kancelárskej stoličky vo farebnom prevedení s jej podrobným technickým opisom s uvedením názvu, 
typu, resp. označenia od výrobcu + údaje podľa špecifikácie podľa bodu 3. Výzvy. Uchádzač predloží 
pre kancelársku stoličku vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, resp. certifikáty o tom, že 
dodávané výrobky sú v zhode s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o 
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technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Odôvodnenie podmienky účasti (Technická spôsobilosť) podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní: verejný obstarávateľ si na základe predložených dokladov overuje schopnosť uchádzača 
dodať tovar spĺňajúci technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 
Predložené doklady/dokumenty:  
Uchádzač č. 1: Falco Slovakia. s r.o. Bottova 7 , 811 09 Bratislava                                                                                         

a) Výpis z obchodného registra zo dňa  
b) Vyhlásenie o zhode 
c) Prospektový materiál, vrátane fotografie ponúkanej kancelárskej stoličky 

Uchádzač č. 2: Interchair s r.o. Trnavská 112,  821 01 Bratislava                                                                                         
a) Výpis z obchodného registra zo dňa 26.09.2013 
b) Potvrdenie o zapísaní do  zoznamu podnikateľov 
c) Prospektový materiál, vrátane fotografie ponúkanej kancelárskej stoličky 
d) Vyhlásenie o zhode 

Uchádzač č. 3: NOWY STYL SK s.r.o. Košická 856, 6080 01 Prešov                                                                                         
a) Potvrdenie o zapísaní do  zoznamu podnikateľov 
b) Prospektový materiál, vrátane fotografie ponúkanej kancelárskej stoličky 
c) Certifikát 

 
Spôsob vzniku záväzku:  

a) Na základe  objednávky na dodanie celého predmetu zákazky a následnej fakturácie za 
dodávku predmetu zákazky.  

 
Zápis obsahuje ako prílohu:  
- výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
- všetky cenové ponuky. 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom   spĺňam   zákonné podmienky nestrannosti 
a dôvernosti. 
 
................................................................................................................................................................... 
Zamestnanec zodpovedný za prieskum trhu: Bc. Renáta Horváthová 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
Schválil:   Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
V Bratislave, dňa  11.10.2013  
 


