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Zápisnica č. 1 z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Názov prijímateľa:

EMIS s.r.o.

2. Sídlo prijímateľa:

Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava

3. Predmet / názov zákazky:

Dodávka cloudovej infraštruktúry
Projekt: Výskum a vývoj v oblasti
optimalizácie zberu priestorových dát, ITMS
2014+ : 313022U709

4. Druh postupu

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

5. Označenie v Úradnom vestníku EÚ:

Neuplatňuje sa

6. Označenie vo Vestníku VO vedeného
ÚVO:

Neuplatňuje sa.
Výzva je zverejnená na odkaze :
https://obstaravanie.eranet.sk/
Dodávka cloudovej infraštruktúry
ID zákazky v systéme: 550

7. Dátum a čas vyhodnotenia:

14.01.2021, 11:30
Obálky boli otvorené 11.01.2021 o 15:02

8. Miesto vyhodnotenia:

Sídlo prijímateľa

9. Prítomní členovia komisie:

Ing. Miroslav Vanek, konateľ
Ing. Vladimír Stromček, PhD., interný
zamestnanec podieľajúci sa na realizácii
verejného obstarávania, bez rozhodovacej
právomoci.

10. Predložené žiadosti o vysvetlenie
podľa § 48 ZVO:

Áno
V rámci procesu verejného obstarávania boli
predložené tri žiadosti o vysvetlenie:
1. Spoločnosť Slovanet, a.s. predložila
žiadosť o vysvetlenie 21.12.2020.
2. Spoločnosť SPOJNET s. r. o. predložila
žiadosť o vysvetlenie 21.12.2020
Obe vyššie uvedené žiadosti boli vybavené
dňa 21.12.2020
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3. Spoločnosť SPOJNET s. r. o. predložila
žiadosť o vysvetlenie 29.12.2020.
Žiadosť o vysvetlenie bola zodpovedaná dňa
30.12.2020
Kompletnú dokumentáciu vysvetľovania
obsahuje dokumentácia procesu verejného
obstarávania.
11. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili
ponuky:

AUTOCONT s.r.o.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava
IČO: 36396222
XML Team, s. r. o.
Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť
Staré mesto
IČO: 44266791
InterWay, a. s.
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
IČO: 35 728 531

12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač/záujemca

Podmienka účasti

AUTOCONT s.r.o.
Einsteinova
Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava
IČO: 36396222

Podmienka účasti
týkajúcu sa osobného
postavenia podľa: § 32
ods. 1 písm. a) až d)
ZVO
Podmienka účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e)
ZVO, t.j. uchádzač je
oprávnený poskytovať
služby zodpovedajúce
predmetu zákazky
Podmienka účasti
podľa § 32 ods. 1
písm. f) ZVO, t. j.
čestné vyhlásenie, že
uchádzač nemá
uložený zákaz účasti
vo verejnom
obstarávaní potvrdený

Predložené
doklady
preukazujúce
splnenie
podmienky
účasti
Kópia náhľadu
do zoznamu
hospodárskych
subjektov.

Záver posúdenia (napr.
splnil/nesplnil/na
vysvetlenie/doplnenie)

Kópia výpisu
OR SR zo dňa
05.11.2020

Splnil.

Čestné
vyhlásenie
uchádzača
podľa vzoru
v dokumentácii
VO.

Splnil.

Splnil.

Verejný obstarávateľ overil túto
skutočnosť v registri osôb so
zákazom:
https://www.uvo.gov.sk/vestnika-zoznam-registrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiace-
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konečným
rozhodnutím v
Slovenskej republike
alebo v štáte sídla,
miesta podnikania
alebo obvyklého
pobytu
Podmienka účasti
podľa § 34 ods. 1
písm. a) ZVO
predložením zoznamu
dodávok tovaru alebo
poskytnutých služieb
za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia
verejného
obstarávania s
uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov;
dokladom je
referencia, ak
odberateľom bol
verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ
podľa ZVO.
Podmienka účasti podľa
•
§ 34 ods. 1
písm. g) ZVO údajmi o
vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osoby
určených na plnenie
zmluvy - Expert na
poskytovanie služieb
cloudovej
infraštruktúry:
•
a) Minimálne 3
roky praxe v oblasti
poskytovania
prevádzkovej podpory
služieb cloudovej
infraštruktúry, splnenie
tejto podmienky účasti
uchádzač preukáže
predložením životopisu
experta, ktorý bude
obsahovať trvanie
odbornej praxe,
uvedenie projektov, na
ktorých bola táto prax
získaná (od do,
mesiac, rok), tel. číslo
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registre/register-osob-sozakazom-490.html
Viď príloha 1 tejto zápisnice.

Nepredložené
doklady

Na doplnenie
Uchádzač uviedol zoznam
realizovaných projektov iba ako
súčasť životopisu experta. V ňom
sú uvedené v čase, kedy bol
(stále ním je) zamestnancom
uchádzača realizované projekty
rovnakého alebo obdobného
charakteru.
V prípade úspechu uchádzača
musí doplniť uchádzač
informácie o minimálne
jednej realizovanej zákazke.

Životopis
experta
s príslušnou
kvalifikáciou.

Splnil

Certifikát
experta
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a meno zamestnanca
odberateľa, kde si
možno tieto údaje
overiť.
•
b) Minimálne 2
odborné skúsenosti s
realizáciou projektov
na poskytovanie
služieb cloudovej
infraštruktúry, splnenie
tejto podmienky účasti
uchádzač preukáže
predložením životopisu
experta podľa bodu a)
•
c) Držiteľ
certifikátu CompTIA
Cloud Essentials+
alebo ekvivalent
daného certifikátu,
splnenie tejto
podmienky účasti
uchádzač preukáže
čestným vyhlásením
experta.
Za ekvivalent takéhoto
certifikátu bude
považovaný taký
certifikát, ktorý
potvrdzuje:
- Znalosť a pochopenie
obchodných a
technických
komponentov
cloudovej
infraštruktúry
- Pochopenie
bezpečnostných rizík
pre cloudovú
infraštruktúru a
realizácie opatrení
proti nim
- Schopnosť navrhnúť
technologický koncept
cloudovej
infraštruktúry,
realizáciu riešenia
cloudovej
infraštruktúry a
navrhnúť odporúčania
na optimalizáciu
cloudovej
infraštruktúry.
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Uchádzač/záujemca

Podmienka účasti

XML Team, s. r. o.
Tolstého 5, 811 06
Bratislava
–
mestská časť Staré
mesto
IČO: 44266791

Podmienka účasti
týkajúcu sa osobného
postavenia podľa: § 32
ods. 1 písm. a) až d)
ZVO

EMIS s.r.o.
Ulica Jána Hollého 8479/5
917 01 Trnava Slovakia

+421 914 700 000
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Predložené
doklady
preukazujúce
splnenie
podmienky
účasti
Čestné
vyhlásenie

Záver posúdenia (napr.
splnil/nesplnil/na
vysvetlenie/doplnenie)

Na doplnenie
Na verejne dostupných zdrojoch
informácií nemá evidované
uchádzač žiadne nedoplatky.
V prípade úspechu uchádzača
v hodnotení ponúk bude vyzvaný
na predloženie originálov
dokladov, nakoľko nie je
uvedený v zozname
hospodárskych subjektov.

Podmienka účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e)
ZVO, t.j. uchádzač je
oprávnený poskytovať
služby zodpovedajúce
predmetu zákazky

Uchádzač
nepredložil
doklad

Verejný obstarávateľ vyhľadal
zápis uchádzača v ORSR.
Uchádzač je zapísaný v ORSR
a v predmete činnosti má
uvedené o.i. „Počítačové služby
a služby súvisiace s počítačovým
spracovaním údajov“.
Uchádzač teda spĺňa požiadavky
podľa § 32 ods. 1 pásm. e) ZVO
Viď príloha 2 tejto zápisnice.

Podmienka účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. f)
ZVO, t. j. čestné
vyhlásenie, že uchádzač
nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla,
miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu

Čestné
vyhlásenie

Podmienka účasti podľa
§ 34 ods. 1 písm. a)

Referencia

Splnil.
Verejný obstarávateľ overil túto
skutočnosť v registri osôb so
zákazom:
https://www.uvo.gov.sk/vestnika-zoznam-registrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiaceregistre/register-osob-sozakazom-490.html
Viď príloha 3 tejto zápisnice.
Splnil
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ZVO predložením
zoznamu dodávok
tovaru alebo
poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia
verejného obstarávania
s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov;
dokladom je referencia,
ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ
podľa ZVO.
Podmienka účasti podľa
•
§ 34 ods. 1
písm. g) ZVO údajmi o
vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osoby
určených na plnenie
zmluvy - Expert na
poskytovanie služieb
cloudovej
infraštruktúry:
•
a) Minimálne 3
roky praxe v oblasti
poskytovania
prevádzkovej podpory
služieb cloudovej
infraštruktúry, splnenie
tejto podmienky účasti
uchádzač preukáže
predložením životopisu
experta, ktorý bude
obsahovať trvanie
odbornej praxe,
uvedenie projektov, na
ktorých bola táto prax
získaná (od do, mesiac,
rok), tel. číslo a meno
zamestnanca
odberateľa, kde si
možno tieto údaje
overiť.
•
b) Minimálne 2
odborné skúsenosti s
realizáciou projektov na
poskytovanie služieb
cloudovej
infraštruktúry, splnenie
tejto podmienky účasti
uchádzač preukáže

EMIS s.r.o.
Ulica Jána Hollého 8479/5
917 01 Trnava Slovakia

+421 914 700 000
emis@emis-online.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 38499/T
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Uchádzač predložil referenčný
list

Životopis
experta

Splnil
V prípade úspechu uchádzača
bude musieť uchádzač predložiť
certifikát experta ako splnenie
predzmluvnej podmienky.
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predložením životopisu
experta podľa bodu a)
•
c) Držiteľ
certifikátu CompTIA
Cloud Essentials+ alebo
ekvivalent daného
certifikátu, splnenie
tejto podmienky účasti
uchádzač preukáže
čestným vyhlásením
experta.
Za ekvivalent takéhoto
certifikátu bude
považovaný taký
certifikát, ktorý
potvrdzuje:
- Znalosť a pochopenie
obchodných a
technických
komponentov cloudovej
infraštruktúry
- Pochopenie
bezpečnostných rizík
pre cloudovú
infraštruktúru a
realizácie opatrení proti
nim
- Schopnosť navrhnúť
technologický koncept
cloudovej
infraštruktúry,
realizáciu riešenia
cloudovej infraštruktúry
a navrhnúť odporúčania
na optimalizáciu
cloudovej
infraštruktúry.

Uchádzač/záujemca

Podmienka účasti

InterWay, a. s.

Podmienka účasti
týkajúcu sa osobného
postavenia podľa: §
32 ods. 1 písm. a) až
d) ZVO

Predložené
doklady
preukazujúce
splnenie
podmienky
účasti
Čestné
vyhlásenie
o neexistujúcich
dôvodoch
vylúčenia

Záver posúdenia (napr.
splnil/nesplnil/na
vysvetlenie/doplnenie)

Splnil
Verejný obstarávateľ overil
platnosť zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov.
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Podmienka
účasti
podľa
§ 32 ods. 1 písm. e)
ZVO, t.j. uchádzač je
oprávnený poskytovať
služby zodpovedajúce
predmetu zákazky
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Ulica Jána Hollého 8479/5
917 01 Trnava Slovakia

+421 914 700 000
emis@emis-online.sk
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Čestné
vyhlásenie
o zápise do
zoznamu
hospodárskych
subjektov
Uchádzač
nepredložil
doklad

Registračné číslo:
D3373

2020/4-PO-

Platnosť zápisu do 30.04.2023

Verejný obstarávateľ vyhľadal
zápis uchádzača v ORSR.
Uchádzač je zapísaný v ORSR
a v predmete činnosti má
uvedené o.i. „Počítačové služby
a služby súvisiace s počítačovým
spracovaním údajov“.
Uchádzač teda spĺňa požiadavky
podľa § 32 ods. 1 pásm. e) ZVO
Viď príloha 4 tejto zápisnice.

Podmienka účasti
podľa § 32 ods. 1
písm. f) ZVO, t. j.
čestné vyhlásenie, že
uchádzač nemá
uložený zákaz účasti
vo verejnom
obstarávaní potvrdený
konečným
rozhodnutím v
Slovenskej republike
alebo v štáte sídla,
miesta podnikania
alebo obvyklého
pobytu
Podmienka účasti
podľa § 34 ods. 1
písm. a) ZVO
predložením zoznamu
dodávok tovaru alebo
poskytnutých služieb
za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia
verejného
obstarávania s
uvedením cien, lehôt
dodania a
odberateľov;
dokladom je
referencia, ak
odberateľom bol

Čestné
vyhláseie

Splnil.
Verejný obstarávateľ overil túto
skutočnosť v registri osôb so
zákazom:
https://www.uvo.gov.sk/vestnika-zoznam-registrov/zoznampodnikatelov-a-suvisiaceregistre/register-osob-sozakazom-490.html
Viď príloha 5 tejto zápisnice.

Dokument:
Zoznam
poskytnutých
služieb
rovnakého
alebo
podobného
charakteru ako
predmet
zákazky

Splnil

Dokument:
Doplňujúce
údaje
k zoznamu
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verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ
podľa ZVO.
Podmienka
účasti
podľa
•
§ 34 ods. 1
písm. g) ZVO údajmi o
vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osoby
určených na plnenie
zmluvy - Expert na
poskytovanie služieb
cloudovej
infraštruktúry:
•
a) Minimálne 3
roky praxe v oblasti
poskytovania
prevádzkovej podpory
služieb cloudovej
infraštruktúry,
splnenie tejto
podmienky účasti
uchádzač preukáže
predložením životopisu
experta, ktorý bude
obsahovať trvanie
odbornej praxe,
uvedenie projektov,
na ktorých bola táto
prax získaná (od do,
mesiac, rok), tel. číslo
a meno zamestnanca
odberateľa, kde si
možno tieto údaje
overiť.
•
b) Minimálne 2
odborné skúsenosti s
realizáciou projektov
na poskytovanie
služieb cloudovej
infraštruktúry,
splnenie tejto
podmienky účasti
uchádzač preukáže
predložením životopisu
experta podľa bodu a)
•
c) Držiteľ
certifikátu CompTIA
Cloud Essentials+
alebo ekvivalent
daného certifikátu,
splnenie tejto
podmienky účasti

EMIS s.r.o.
Ulica Jána Hollého 8479/5
917 01 Trnava Slovakia

+421 914 700 000
emis@emis-online.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 38499/T
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poskytnutých
služieb
Životopis
experta
s príslušnou
kvalifikáciou

Splnil

Úradný preklad
certifikátu
experta

–9–

www.emis-online.sk

www.mapsfy.com

...tvoríme softvér
s ľudskou tvárou...

EMIS s.r.o.
Ulica Jána Hollého 8479/5
917 01 Trnava Slovakia

+421 914 700 000
emis@emis-online.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 38499/T

www.emis-online.sk
www.mapsfy.com

uchádzač preukáže
čestným vyhlásením
experta.
Za ekvivalent takéhoto
certifikátu bude
považovaný taký
certifikát, ktorý
potvrdzuje:
- Znalosť a pochopenie
obchodných a
technických
komponentov
cloudovej
infraštruktúry
- Pochopenie
bezpečnostných rizík
pre cloudovú
infraštruktúru a
realizácie opatrení
proti nim
- Schopnosť navrhnúť
technologický koncept
cloudovej
infraštruktúry,
realizáciu riešenia
cloudovej
infraštruktúry a
navrhnúť odporúčania
na optimalizáciu
cloudovej
infraštruktúry.

Záujemcovia, ktorí nepredložili ponuky v procese verejného obstarávania:
Slovanet, a.s.
SPOJNET s. r. o.
13. Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie/doplnenie ponuky podľa § 40 ods. 4
ZVO:
Pred vyhodnotením ponúk nevyzval verejný obstarávateľ na vysvetlenie alebo doplnenie
ponuky žiadneho z uchádzačov.
V prípade úspechu vo verejnom obstarávaní budú vyzvaní na vysvetlenie/doplnenie ponuky
uchádzači:
AUTOCONT s.r.o.
XML Team, s. r. o.
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V prípade, že sa spoločnosť InterWay, a. s. umiestni v hodnotení
ponúk na prvom mieste, bude vyzvaná pred vyhlásením výsledkov VO na predloženie zmluvy
a jej príloh podľa Prílohy č. 3 výzvy na predkladanie ponúk, nakoľko zmluva nebola
predložená v rámci ponuky.
14. Zoznam vylúčených uchádzačov / záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Verejný obstarávateľ nevylúčil žiadneho z uchádzačov.

15. Zoznam vybratých záujemcov, resp. záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky a
dôvody ich výberu v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením
Neuplatňuje sa.
16. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s
uvedením dôvodu:
Neuplatňuje sa.
17. Doplňujúce informácie
Neuvádzame.

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti.
Mená a podpisy členov komisie:

Ing. Miroslav Vanek, konateľ

Ing. Vladimír Stromček, PhD., interný zamestnanec podieľajúci sa na realizácii verejného
obstarávania

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Trnava, 14.01.2021

Príloha 1: Overenie AUTOCONT s.r.o. o tom, že nie je uvedený v registri osôb so zákazom
Príloha 2: Overenie XML Team, s. r. o. o zápise do Obchodného registra Slovenskej republiky
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Príloha 3: Overenie XML Team, s. r. o. o tom, že nie je uvedený v registri
osôb so zákazom
Príloha 4: Overenie InterWay, a. s. o zápise do Obchodného registra Slovenskej republiky
Príloha 5: Overenie InterWay, a. s. o tom, že nie je uvedený v registri osôb so zákazom
Príloha 6: dokumenty predložené uchádzačom AUTOCONT s.r.o. – viď ponuka uchádzača
Príloha 7: Dokumenty predložené uchádzačom XML Team, s. r. o. – viď ponuka uchádzača
Príloha 8: Dokumenty predložené uchádzačom InterWay, a. s. – viď ponuka uchádzača
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Príloha 1: Overenie AUTOCONT s.r.o. o tom, že nie je uvedený v registri osôb so zákazom
Na
stránke:
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-asuvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
Overenie podľa IČO aj podľa Obchodného mena
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Príloha 2: Overenie XML Team, s. r. o. o zápise do Obchodného registra Slovenskej republiky
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Príloha 3: Overenie XML Team, s. r. o. o tom, že nie je uvedený v registri osôb so zákazom
Na
stránke:
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-asuvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
Overenie podľa IČO aj podľa Obchodného mena
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Príloha 4: Overenie InterWay, a. s. o zápise do Obchodného registra Slovenskej republiky
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Príloha 5: Overenie InterWay, a. s. o tom, že nie je uvedený v registri osôb so zákazom
Na
stránke:
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-asuvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
Overenie podľa IČO aj podľa Obchodného mena
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