
 

 
TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚSTAVOV SAV 

Watsonova 45, 040 01 Košice 
_________________________________________________________________________ 
 

 

___________________________________________________________________________ 

Správa o zákazke 

v zmysle § 21 ods. 3 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 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:    

Verejný obstarávateľ: Technicko-hospodárska správa ústavov SAV 

Predmet zákazky: dodanie tovaru, 

Predpokladaná hodnota zákazky: Hodnota/Od: 89 845,00 Do: 126 319,00 EUR 

 

b) Použitý postup zadávania zákazky: 

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§100) 

 

c) Dátum uverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania a číslo tejto výzvy: 

Číslo výzvy 14966 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 171/2013 - 3.9.2013 

 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

nerelevantné 

 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

nerelevantné 

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

nerelevantné  

 

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 

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 bol podľa výsledkov automatizovaného hodnotenia ponúk uchádzač 

MIKRO spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava. Predložená ponuka uchádzača MIKRO 

spol. s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava vyhovala všetkým požiadavkám a špecifikáciám 

podľa výzvy na predkladanie ponúk a podľa súťažných podkladov, pričom neobsahovala 

žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s uvedenými dokumentmi. 

Predložená cenová ponuka vyhovovala 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. 

 

Nakoľko úspešný uchádzač MIKRO spol. s r.o. nesplnil povinnosť podľa §45 ods. 9 a 

neposkytol verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy do 30 dní odo dňa kedy bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ 

uzatvoril zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

nerelevantné 

 

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia 

podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): 

nerelevantné 

 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: 

nerelevantné 

 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  

nerelevantné 

 

 

 

Správu spracoval: Róbert Koppel dňa: 12.3.2014 

 

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


