ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

1. Názov vyhlasovateľa/prijímateľa:

eSoft s.r.o.

2. Predmet/názov zákazky:

Systém na manažovanie vzdelávacieho procesu

3. Druh zákazky (tovary/služby/práce):

tovary

5. Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu:

Na základe výzvy/oslovenia potenciálnych
dodávateľov a následného predloženia ponúk

7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky
bez DPH

8. Identifikovanie vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky
vyhodnocované:
a)

Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov a dátum ich oslovenia

Názov osloveného dodávateľa

COM 1 s.r.o.
Obrancov mieru 3173/13
962 12 Detva
DATACAR, spol. s r.o.
Piešť II. 129
962 12 Detva
app4web s.r.o.
Kynceľová 41
974 01 Kynceľová
b)

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky – v
rozsahu predmetu
zákazky
(áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

10.05.2022

Písomne/Elektronicky
/priame oslovenie

áno

áno

10.05.2022

Písomne/Elektronicky
/priame oslovenie

áno

áno

10.05.2022

Písomne/Elektronicky
/priame oslovenie

áno

áno

Informácia o oprávnenosti potenciálnych dodávateľov dodávať tovar

Názov osloveného dodávateľa

COM 1 s.r.o.
Obrancov mieru 3173/13
962 12 Detva
DATACAR, spol. s r.o.
Piešť II. 129
962 12 Detva
app4web s.r.o.
Kynceľová 41

Overenie oprávnenosti dodávať tovar

-

-

-

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=362943&SID=3&P=0
Počítačové služby
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=78994&SID=3&P=0
Poskytovanie software – predaj hotových programov na
základe dohody s autorom
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=370371&SID=3&P=0
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým

spracovaním údajov

974 01 Kynceľová
c)

Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku
Dátum predloženia
ponúk/

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku
dátum vyhodnotenia
ponúk

COM 1 s.r.o.
Obrancov mieru 3173/13
962 12 Detva

DATACAR, spol. s r.o.
Piešť II. 129
962 12 Detva

app4web s.r.o.
Kynceľová 41
974 01 Kynceľová

d)

19.05.2022
o 08:29 hod.
doručená
elektronicky
/
13.06.2022
18.05.2022
o 15:26 hod.
doručená
elektronicky
/
13.06.2022
18.05.2022
o 22:16 hod.
doručená
elektronicky
/
13.06.2022

Návrh na
plnenie
kritéria:

Poradie

Najnižšia cena
bez DPH
v eur

154 600,00 €

1.miesto

155 500,00 €

2.miesto

165 500,00 €

3.miesto

Posúdenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na
predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na
predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, ktorí predložili
ponuku.
Prijímateľ uplatnil pravidlo, že v prípade, ak bola predložená viac ako jedna ponuka, vyhodnocuje
splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení
ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa,
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Na základe vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa na 1.mieste
umiestnil dodávateľ COM 1 s.r.o.
d.1) PODMIENKY ÚČASTI:
Prijímateľ posúdil splnenie podmienok účasti na základe predložených dokladov a to:
- Výpis z obchodného registra (počítačové služby)
Dodávateľ spĺňa podmienky účasti.

d.2) POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY:
Pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky prijímateľ požiadal dodávateľa COM 1
s.r.o.o vysvetlenie ponuky a to konkrétne: vysvetliť položku s názvom „Prepojenie minimálne
jednej videostreamovacej služby (ZOOM, Meets, alebo iná videostreamovacia služba“), uvedenú
v Prílohe č. 1 zmluvy/Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia softvér a v Prílohe č. 4
výzvy/Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia softvér, t.j. vysvetliť, či dodávateľom
ponúknutý softvér umožňuje prepojenie minimálne jednej videostreamovacej služby a to
konkrétne ZOOM alebo Meets Alebo umožňuje prepojenie inej videostreamovacej služby,
v takom prípade zadávateľ požaduje uvedenie akej konkrétnej videostreamovace služby.
Prijímateľ požiada dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak
z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie
požiadavky na predmet zákazky. Ak dodávateľ v lehote určenej prijímateľom nedoručí vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky
podľa záverov prijímateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky,
prijímateľ ponuku tohto dodávateľa vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho dodávateľa v poradí.
Dodávateľovi bola žiadosť o vysvetlenie ponuky zaslaná dňa 30.05.2022.
Dodávateľ doručil vysvetlenie ponuky dňa 01.06.2022, t.j. v lehote určenej prijímateľom (do troch
pracovných dní).
Na základe doručeného vysvetlenia ponuky prijímateľ konštatuje, že dodávateľ COM 1 s.r.o.
splnil požiadavky na predmet zákazky.
d.3) FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI PONÚK:
Dodávatelia mali v prípade doručenia ponuky e-mailom do predmetu e-mailu uviesť označenie
obstarávania a to: Obstarávanie/eSoft.
Takýmto spôsobom označil predmet e-mailu len dodávateľ DATACAR spol. s r.o.
Uvedené zadávateľ vyhodnotil ako formálny nedostatok, nakoľko ide o nesprávne označenie
predmetu e-mailu heslom súťaže, bez vplyvu na výsledok prieskumu trhu.

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil
ponuku

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok
účasti:
splnil/nesplnil

COM 1 s.r.o.
Obrancov mieru 3173/13
962 12 Detva

e)

splnil

Vyhodnotenie splnenia
požiadaviek na
predmet zákazky

Poznámka

splnil/nesplnil

splnil

-

Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie dodávateľov

Dodávateľ/obchodné meno/sídlo alebo miesto
podnikania

COM 1 s.r.o.
Obrancov mieru 3173/13
962 12 Detva

Kritérium na
vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena bez
DPH

Poradie a výsledok
vyhodnotenia ponúk

154 600,00 €

1.miesto/úspešný

DATACAR, spol. s r.o.
Piešť II. 129
962 12 Detva
app4web s.r.o.
Kynceľová 41
974 01 Kynceľová

155 500,00 €

2.miesto/neúspešný

165 500,00 €

3.miesto/neúspešný

9. Zoznam vylúčených dodávateľov a dôvod i ch vylúčenia:

Nebol vylúčený žiadny dodávateľ

10. Identifikácia úspešného uchádzača:

COM 1 s.r.o.
Obrancov mieru 3173/13
962 12 Detva

11. Konečná zmluvná cena úspešného uchádzača :

154 600,00 € bez DPH
185 520,00 € s DPH

12. Spôsob vzniku záväzku:

Zmluva o dodaní software

13. Lehota plnenia:

10 mesiacov

14. Miesto realizácie:

eSoft s.r.o.
A. Hlinku 1649
962 12 Detva

13. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:

Ing. Viera Sotníková
odborný garant
pre proces zadávania zákazky
Ing. Roman Vrťo, konateľ

14. Miesto a dátum vyhodnotenia ponúk:

13.06.2022
Detva

15. Prílohy:
1. Výzva na predkladanie ponúk
2. Doklad o zaslaní Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom
3. Výpisy z www.orsr.sk – oslovení potenciálni dodávatelia
4. Predložené ponuky a doklady preukazujúce dátum predloženia ponuky
5. Žiadosť o vysvetlenie ponuky a doklad preukazujúci jej zaslanie
6. Doručené vysvetlenie ponuky a doklad preukazujúci doručenie
7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk a doklady preukazujúce zaslanie Oznámenia
o výsledku vyhodnotenia ponúk
8. Print screen zverejnenej výzvy
9. Doklad o zaslaní informácie o uverejnení výzvy na zakazkycko@vlada.gov.sk

