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  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  

 

na predmet zákazky v  súlade   s § 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“) 

 
„Nákup programového vybavenia pre Business Process Management (PV – BPM)“  

konaného dňa 06. 12. 2013  

 

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali: 

Ing. Miriam Králiková 

Ing. Orlin Tzonev 

PhDr. Pavol Špaňo 

 

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa dňa 

28.11.2013 a zároveň bola zaslaná trom spoločnostiam:  

1. EMARK s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 

2. meon, s.r.o., Palkovičova 9, 821 08 Bratislava 

3. LBMS, s.r.o., Sokolská 77-79, 186 00 Praha 8 

 
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 03.12.2013 do 10:00 hod. predložili ponuku 

Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky uchádzači v poradí:  

1. EMARK s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, 

2. meon, s.r.o., Palkovičova 9, 821 08 Bratislava 

 

Kód CPV:  

4845 1000-4 -  Softvérový balík na plánovanie podnikových zdrojov       

    

Predpokladaná hodnota zákazky bola 18 840,00 eur bez DPH. 

Kritérium na vyhodnotenie  ponuky : najnižšia cena 

Celková fakturačná  odmena v €,  vrátane všetkých vedľajších výdavkov a ostatných 

odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky. V 

prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, 

ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH. 

Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky celkovej fakturačnej odmeny za predmet 

zákazky v € uvedenej v ponuke. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne 

najnižšiu celkovú fakturačnú odmenu za predmet zákazky v €. 

 

Uchádzač č. 1 EMARK s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

19 290,00 eur bez DPH 

23 148,00 eur s DPH 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra,  

- Doklad od výrobcu softvéru, ktorý ho oprávňuje k jeho distribúcii a implementácii, 

- Dve referencie využitia ponúkaného nástroja vo finančnom sektore, alebo organizácii 

štátnej alebo verejnej správy, 

- Dve referencie využitia ponúkaného nástroja vrátane serverovej konfigurácie vo 

verejnej zdravotníckej organizácii, alebo v súkromnej zdravotníckej organizácii, 

- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom 

v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne 

o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky. 
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Uchádzač č. 1 splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z Výzvy na 

predloženie ponuky zo dňa 28.11.2013. 

 

Uchádzač č. 2 meon, s.r.o., Palkovičova 9, 821 08 Bratislava 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky 

33 333,00 eur bez DPH 

 

Uchádzač predložil:  

- Výpis z obchodného registra,  

- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom 

v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne 

o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky. 

 

Uchádzač č. 2 nepredložil doklady v zmysle bodov č. 2, 3 a 4 Výzvy na predloženie ponuky 

ceny zo dňa 28.11.2013. Z tohto dôvodu Komisia ponuku uchádzača nevyhodnocovala. 

Výsledná hodnotiaca tabuľka: 

Por.č. Uchádzač 

Kritérium: 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

bez DPH 

 

Celková 

fakturačná 

odmena v € 

s DPH 

Uspel/ 

neuspel 

1. EMARK s.r.o. 
19 290,00 23 148,00 uspel 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

EMARK s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 

IČO: 35 803 606 

IČ DPH: SK 2021555525 

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Pyšný 

email: emark@emark.sk 

tel. č. : +421 908 675 159 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl. č. 23220/B, 

 

         Verejný obstarávateľ na základe tejto Zápisnice z vyhodnotenia ponúk zašle úspešnému 

uchádzačovi Zmluvu o dodaní programového vybavenia „Business Process Management“ 

a o poskytovaní súvisiacich služieb. Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.1.2014. 

 

Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky 

vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.  
 

Bratislava, dňa 06.12. 2013 

Zápisnicu podpísali:   

Ing. Miriam Králiková                ............................................. 

Ing. Orlin Tzonev  ............................................. 

PhDr. Pavol Špaňo   ............................................. 


