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Zápisnica č. 1 z vyhodnotenia ponúk
podľa § 53 ods. 9 (v nadväznosti na § 54) 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:

20.01.2021, 11:35
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., zodpovedný
za realizáciu VO, bez rozhodovacej
právomoci.

10. Predložené žiadosti o vysvetlenie
podľa § 48 ZVO:

Áno
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
3. Spoločnosť SPOJNET s. r. o. predložila
žiadosť o vysvetlenie 29.12.2020.
Žiadosť o vysvetlenie bola zodpovedaná dňa
30.12.2020
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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. Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača / uchádzačov s uvedením dôvodov
úspešnosti ponuky / ponúk, podielu subdodávok, ak je známy:
Podľa bodu 18. 1 Výzvy na predkladanie ponúk sú kritériá na hodnotenie ponúk stanovené
nasledovne:
Kritériá na hodnotenie ponúk:
- Cena predmetu plnenia bez DPH: 60 bodov
- Výkonnostné parametre dodaného plnenia: 40 bodov. Posudzovanými parametrami na
stanovenie výkonnostných parametrov budú:
a) Výkon procesora, hodnota benchmark fyzického servera. Vyššia hodnota je
výhodnejšia (získava viac bodov), stanovenie hodnoty podľa metodiky pre
benchmark PassMark, viac na https://www.passmark.com/. Hodnoty pod CPU Mark
22 300 automaticky získavajú 0 bodov. V prípade použitia viacerých procesorov sa
berie do úvahy hodnota pre najmenej výkonný procesor.
b) Rýchlosť čítania diskov diskového poľa. Vyššia hodnota je výhodnejšia (získava viac
bodov). Stanovenie hodnoty: podľa výrobných parametrov diskov diskového poľa
ponúkaného ako súčasť plnenia predmetu zákazky. Hodnoty pre 128Kib Random Rd
(IOPs) podľa výrobných parametrov diskov ponúkaných ako súčasť plnenia
predmetu zákazky. V prípade použitia viacerých typov diskov sa berie do úvahy
hodnota pre disk s najpomalším zápisom. Hodnoty pod 160 automaticky získavajú 0
bodov.
c) Prenosová rýchlosť sieťovej karty: Vyššia hodnota je výhodnejšia (získava viac
bodov), stanovenie hodnoty: podľa výrobných parametrov sieťovej karty ponúkanej
ako súčasť plnenia predmetu zákazky. Hodnoty pod 10 Gbps automaticky získavajú
0 bodov.
d) Kapacita záložného zdroja, realizovaného ako redundantné riešenie (t.j. jeden
záložný zdroj pozostáva z dvoch fyzických záložných zdrojov), stanovenie hodnoty:
podľa výrobných parametrov záložného zdroja použitého pre napájanie cloudovej
infraštruktúry predstavujúcej predmet plnenia. Hodnoty pod 1 500 VA automaticky
získavajú 0 bodov.
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Podľa bodu 18.2 Výzvy na predkladanie ponúk je spôsob honotenia
ponúk nasledovný:
Spôsob hodnotenia kritéria cena:
Ponuky budú zoradené od cenovo najvýhodnejšej po cenovo najmenej výhodnú.
Uchádzač s najvýhodnejšou cenovou ponukou získa 60 bodov.
Uchádzači na druhom a ďalšom mieste získajú vždy podľa poradia o 2 body menej, t.j.
druhý uchádzač 58 bodov, tretí uchádzač 56 atď. Uchádzač, ktorý sa umiestni na 30 a horšom
mieste získa 0 bodov za kritérium cena.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku, ktorej kritérium cena prekročí
hodnotu predpokladanej hodnoty zákazky.
Hodnotené budú 4 výkonnostné parametre:
a) Výkon procesora
b) Rýchlosť čítania diskov diskového poľa
c) Prenosová rýchlosť sieťovej karty
d) Kapacita záložného zdroja
Za každý výkonnostný parameter môže uchádzač získať maximálne 10 bodov.
Následne budú ponuky pre každé kritérium zoradené podľa najvýhodnejšieho kritéria
(t.j. najvyšší výkon CPU, najvyššia veľkosť operačnej pamäte, najväčšia veľkosť lokálneho
úložiska dát pre lokálny server, najväčšia využiteľná kapacita diskového poľa). Uchádzač,
ktorého kritérium bude najvýhodnejšie, získa za dané kritérium 10 bodov. Pre ostatných
uchádzačov bude stanovené priradenie počtu bodov na základe počtu predložených ponúk
nasledovne:
10
𝑃𝑣𝑦𝑘 = 10 − (
)∗𝑛
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑛ú𝑘

Kde Pvyk je počet získaných bodov za konkrétny výkonnostný parameter a n je hodnota
podľa poradia, pričom druhý uchádzač v poradí konkrétneho výkonnostného parametra má
hodnotu n = 1, tretí má hodnotu n = 2 atď. Ak niektorý uchádzač neponúkne tovar
s minimálnymi požadovanými parametrami, automaticky za konkrétny výkonnostný parameter
dostane 0 bodov.
V prípade zhodnosti parametrov uchádzači na rovnakom mieste dostanú za kritérium
rovnaký počet bodov.
Ak bude hodnota pod stanovenú hodnotu (viď bod 18.1, posledná veta v bode a), b), c)
a d) ), uchádzač za dané kritérium získava automaticky 0 bodov.
Hodnoty bodov získané podľa horeuvedeného kľúča pre všetky výkonnostné parametre
sa sčítajú a takýmto spôsobom bude určený počet bodov každého uchádzača za výkonnostné
parametre.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku, v ktorej uvedené kritériá
nebudú spĺňať minimálne hodnoty podľa bodu 18.1.

–3–

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

Celkový získaný počet bodov bude daný súčtom bodov
uchádzača za kritérium cena a za kritérium výkonnostné parametre. Víťazný uchádzač bude
ten, ktorý získa najvyšší počet bodov uchádzača.
Postup hodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ zadal hodnoty technických parametrov do systému ERANET. Systém
ERANET nemá možnosť prepočítavať kritériá, ako je stanovené vo výzve na
predkladanie ponúk. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ vyhotovil súbor v prostredí
MS EXCEL na výpočet bodového hodnotenia ponúk. Výstup je uvedený v prílohe 2
tejto zápisnice.
Na základe hodnotenia ponúk je výsledné poradie uchádzačov nasledovné:
Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo
/
miesto
podnikania
uchádzača
InterWay, a. s.
Stará Vajnorská 21,
831 04 Bratislava
IČO: 35 728 531
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

Poradie
uchádzačov

Počet
bodov

1

2

získaných

Podiel
subdodávky

Odôvodnenie

100

Neuvedený
v ponuke – nie
je známy

Uchádzač predložil
ekonomicky
najvýhodnejšiu
ponuku

88

Neuvedený
v ponuke – nie
je známy

72,67

Neuvedený
v ponuke – nie
je známy

Bodové hodnotenie
bolo
korigované
nakoľko
jeden
hodnotený
parameter nesplnil
minimálne
požiadavky. Táto
korekcia
nemala
vplyv na výsledné
poradie
uchádzačov.

13. Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO:
Uchádzač InterWay, a. s. predložil ponuku s rozdielnou hodnotou ceny uvedenou v systéme
ERANET a v Návrhu na hodnotenie kritérií. Verejný obstarávateľ požiadal dňa 12.01.2021
o vysvetlenie nesúladu v štatutárom podpísanom Návrhu na plnenie kritérií a IS ERANET.
Uchádzač InterWay, a.s. poskytol vysvetlenie dňa 12.01.2021.
Uchádzač InterWay, a. s. predložil ponuku bez Návrhu zmluvy. Uchádzač InteWay, a. s. bol
požiadaný o predloženie návrhu zmluvy v súlade s prílohou č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
dňa 15.01.2021. Uchádzač InterWay, a. s. predložil návrh zmluvy vrátane všetkých príloh
podpísaný štatutárom dňa 19.01.2021.
Na základe uvedeného vysvetlenia verejný obstarávateľ zmenil v systéme ERANET kritérium
cena bez DPH v ponuke uchádzača InterWay, a. s. dňa 20.01.2020
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14. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Neuplatňuje sa
15. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neuplatňuje sa.
16. Ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:
Všetci uchádzači predložili doklady potrebné na hodnotenie ponúk. Zistené nezrovnalosti boli
predmetom vysvetľovania. Jeden z uchádzačov ponúkol jeden z parametrov nižší ako
požadovaný, bol však zaradený do hodnotenia ponúk.
17. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s
výhradou:
Neuplatňuje sa
18. Záver vyhodnotenia ponúk:
Na základe predložených ponúk je víťazným uchádzačom spoločnosť InterWay, a. s.
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
IČO: 35 728 531
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, 20.01.2021

Príloha 1: Zobrazenie printscreen z otvárania ponúk
Príloha 2: Tabuľka hodnotenia ponúk uchádzačov
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Príloha 1: Príloha 1: Zobrazenie printscreen z otvárania ponúk
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Príloha 2: Tabuľka hodnotenia ponúk uchádzačov
1. Verejný obstarávateľ
Názov: EMIS s.r.o.
IČO: 35 708 816
Sídlo: Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Vanek, konateľ
Typ verejného obstarávateľa: Osoba podľa § 8 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní
2. Identifikácia procesu verejného obstarávania
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (ďalej len „Výzva“) realizovaná postupom zadávania zákazky 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 (ďalej len
„ZVO“)
Názov zákazky: Dodávka cloudovej infraštruktúry
Výzva odoslaná prostredníctvom https://obstaravanie.eranet.sk/ dňa 14.12.2020, ID zákazky v systéme: 550
Proces verejného obastarávania v projekte Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu priestorových dát,
realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, kód projektu ITMS2014+:
313022U709

3. Hodnotenie ponúk
Počet predložených ponúk:

3

Kritérium:

Cena predmetu plnenia bez DPH

Maximálny počet bodov

60
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Hodnota kritéria

Poradie

Získaný počet bodov
určený pri hodnotení

Finálny počet
bodov

AUTOCONT s.r.o.

68800,00

2

58

58

XML Team, s. r. o.

69300,00

3

56

56

InterWay, a. s.

68582,50

1

60

60

Hodnota kritéria

Poradie

Získaný počet bodov

Finálny počet
bodov

23330

2

6,67

6,67

Uchádzač

Kritérium:
Maximálny počet
bodov

Výkon procesora
10

Uchádzač
AUTOCONT s.r.o.

XML Team, s. r. o.

23179

3

3,33

0,00

InterWay, a. s.

24280

1

10,00

10,00

Kritérium:
Maximálny počet
bodov

Uchádzač
AUTOCONT s.r.o.

XML Team, s. r. o.
InterWay, a. s.

Dôvod korekcie
Parameter neslplnil
minimálne požiadavky
verejného
obstarávateľa

Rýchlosť čítania diskov diskového poľa
10

Hodnota kritéria

Poradie

Získaný počet bodov

Finálny počet
bodov

160

2

6,67

6,67

100

3

3,33

0,00

1688

1

10,00

10,00
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Prenosová rýchlosť sieťovej karty
10

Uchádzač

Finálny počet
bodov

Hodnota kritéria

Poradie

Získaný počet bodov

AUTOCONT s.r.o.

10

1

10

10

XML Team, s. r. o.

10

1

10

10

InterWay, a. s.

10

1

10

10

Hodnota kritéria

Poradie

Získaný počet bodov

Finálny počet
bodov

AUTOCONT s.r.o.

1500

2

6,67

6,67

XML Team, s. r. o.

1500

2

6,67

6,67

InterWay, a. s.

6000

1

10,00

10,00

Kritérium:
Maximálny počet
bodov

Uchádzač

Dôvod korekcie

Kapacita záložného zdroja
10

Dôvod korekcie

Celkový počet získaných bodov uchádzačov:

Uchádzač
AUTOCONT s.r.o.
XML Team, s. r. o.
InterWay, a. s.

Celkový počet získaných bodov určených výpočtom

Výsledný počet získaných bodov

88,00

88,00

79,33

72,67

100,00

100,00
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Celkové poradie uchádzačov:

Poradie

Uchádzač

1

InterWay, a. s.

2

AUTOCONT s.r.o.

3

XML Team, s. r. o.

V Trnave, 20.01.2020

Ing. Miroslav Vanek
Konateľ EMIS s.r.o.
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