
 

 
TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚSTAVOV SAV 

Watsonova 45, 040 01 Košice 
_________________________________________________________________________ 
 

 

___________________________________________________________________________ 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

v zmysle § 42 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: Multimediálna učebňa fraktografie a obrazovej analýzy 

Postup verejného obstarávania: verejná súťaž 

Zákazka z hľadiska limitu:  podlimitná zákazka 

Druh predmetu:   dodanie tovaru 

 

   

___________________________________________________________________________ 

 

I. Členovia komisie 

Komisia na otváranie a  vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v nasledujúcom zložení: 

 

1.  Ing.Radovan Bureš, CSc.  - predseda 

2. Ing. Mária Fáberová   - člen 

3. Ing. Marcela Brasová   - člen 

4. Ing. Eva Lojdová   - člen bez práva vyhodnocovať ponuky 

5. Róbert Koppel   - člen bez práva vyhodnocovať ponuky 

 

Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

II. Rekapitulácia práce komisie: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 20.9.2013 o 9,00 h. Podľa stanovených 

podmienok a v lehote určenej na predkladanie ponúk predložili ponuku uchádzači 

1. Cryosoft spol. s r.o., Wuppertálska 3, 040 01 Košice, 

2. Mikro, spol. s r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava. 

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, 

že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. Menovanie 

komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala ponuky dňa 20.9.2013 o 10,00 h v mieste otvárania: Ústav experimentálnej 

fyziky Slovenskej akadémie vied, Watsonova 47, 040 01 Košice, videokonferenčná 

miestnosť, 1. poschodie a  postupovala podľa pravidiel spresnených v súťažných podkladoch.  

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona komisia posudzovala splnenie podmienok účasti 

na základe pravidiel, ktoré boli určené. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je 



zdokumentované v prílohách overujúcich splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 26 

a podľa § 27 a § 28 a ostatných požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. 

V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia následne hodnotila ponuku z hľadiska splnenia 

špecifikovaných požiadaviek na predmet zákazky. 

 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk  

Podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, komisia zostavila poradie ponúk – zápisnica z úplného 

vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou. 

Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 31.10.2013 v čase od 10,00h do 10,30h, objednávka 

aukcie, výsledky elektronickej aukcie a výpis log súboru z aukcie sú súčasťou dokumentácie 

o verejnom obstarávaní. 

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 9 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú  

uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 

 

a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

 

1. Ing.Radovan Bureš, CSc.  - predseda 

2. Ing. Mária Fáberová   - člen 

3. Ing. Marcela Brasová   - člen 

4. Ing. Eva Lojdová   - člen bez práva vyhodnocovať ponuky 

5. Róbert Koppel   - člen bez práva vyhodnocovať ponuky 

 

 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

 

1. Cryosoft spol. s r.o., Wuppertálska 3, 040 01 Košice, 

2. MIKRO spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava, 

 

 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

nerelevantné 

d) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných 

uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; 

 

1. MIKRO spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava – 111 500,00 EUR s DPH, 

2. Cryosoft spol. s r.o., Wuppertálska 3, 040 01 Košice – 112 669,20 EUR s DPH. 

 

Úspešným uchádzačom je podľa výsledkov automatizovaného hodnotenia ponúk uchádzač 

MIKRO spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava. Komisia verejného obstarávateľa 

konštatuje, že predložená ponuka uchádzača MIKRO spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 

Bratislava vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa výzvy na predkladanie 

ponúk a podľa súťažných podkladov, pričom neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré by boli v rozpore s uvedenými dokumentmi. Predložená cenová ponuka vyhovuje aj vo 

vzťahu k predpokladanej hodnote predmetu zákazky. 



 

Spoločnosť MIKRO spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava akceptovala návrh kúpnej 

zmluvy verejného obstarávateľa v plnom rozsahu. 

 

Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk doporučuje verejnému 

obstarávateľovi ponuku uchádzača MIKRO spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava prijať. 

d) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je zdokumentované v prílohách overujúcich 

splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 26 a podľa § 27 a § 28 a ostatných 

požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. 

IV. Záver 

 

Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk doporučuje verejnému 

obstarávateľovi ponuku uchádzača MIKRO spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava prijať. 

 

V súlade s Príručkou pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z operačného 

programu Výskum a vývoj zmluvu s úspešným uchádzačom možno uzavrieť po overení 

dokumentácie z verejného obstarávania ASFEU, najneskôr do konca lehoty viazanosti ponúk. 

 

Komisia týmto ukončila svoju činnosť a odovzdala všetky ponuky a kompletnú dokumentáciu 

verejnému obstarávateľovi. 

 

 

Zápisnicu spracoval: Róbert Koppel dňa: 16.12.2013 

 

podpis: .......................................... 

 

Prezenčná listina členov komisie : 

 

Mená a podpisy členov komisie: 

 

Ing.Radovan Bureš, CSc.    ................................................. 

 

 

Ing. Mária Fáberová     ................................................. 

 

  

Ing. Marcela Brasová     ................................................. 

 

 

Ing. Eva Lojdová     ................................................. 

 

 

Róbert Koppel     ................................................. 


