
Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  NetSpace s.r.o. 
Obrancov mieru 3173/13 
962 12 Detva 

 
2. Predmet zákazky:                 Interný informačný systém riadenia podniku 
 
3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)  tovary 

4. Kód CPV:     nerelevantné, neurčuje sa 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           nerelevantné, neurčuje sa 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Zavádzame inovácie v spoločnosti NetSpace s.r.o. 

7. Operačný program:    Integrovaná infraštruktúra 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:   Na základe zverejnenia výzvy na webe  a následného  

                                                              predloženia ponúk 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  Najnižšia celková (zmluvná) cena bez DPH 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Prijímateľ uplatnil postup podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu 
a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (verzia 2), časť 3.6.1, bod 2, písm. a)- zverejnil 
výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a zaslal informáciu o tomto 
zverejnení na osobitný mailový kontakt zákazkycko@vlada.gov.sk. 

Dôkaz: 

Príloha č. 6 tohto záznamu: Printscreen so zverejnenia výzvy na webe 

Príloha č. 7 tohto záznamu: Email zaslaný na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

b) zoznam predložených ponúk4: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku 

Dátum a čas
predloženia /
dátum

vyhodnotenia 

Návrh na plnenie
kritéria5 

Najnižšia celková
bez DPH 

Poradie 

DATACAR, spol. s r.o. 
Piešť II. 129 
962 12 Detva 

10.11.2022 
10:41 hod. 

 
29.11.2022 

89 800,00 € 1.miesto/úspešný 

NOPRINT, s.r.o. 
Medený Hámor 830/11 
974 01 Banská Bystrica 

10.11.2022 
14:00 hod. 

 
29.11.2022 

96 900,00 € 2.miesto/neúspešný 

1 Uviesť aký:  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou
identifikáciou hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.). 
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
3 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou
hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na
zakazkycko@vlada.gov.sk) 
4 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
5 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 



app4web s.r.o. 
Kynceľová 41 
974 01 Kynceľová 

10.11.2022
14:00 hod. 

 
29.11.2022 

99 000,00 € 3.miesto/neúspešný 

 
b.1 Posúdenie spôsobu predloženia ponuky: 
 
V lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 10.11.2022 do 16:00 hod. boli prijímateľovi doručené tri
ponuky. 
 
Dodávateľ DATACAR, spol. s.r.o. uviedol do predmetu správy (e-mailu) správne označenie 
obstarávania a to: Obstarávanie/NetSpace.  
Dodávatelia NORPRINT, s.r.o. a app4web s.r.o. do predmetu správy (e-mailu) neuviedli požadované
informácie.  
 
Uvedené prijímateľ vyhodnotil ako formálny nedostatok, nakoľko ide o nesprávne označenie
predmetu e-mailu heslom súťaže, bez vplyvu na výsledok prieskumu trhu. 

c) Vyhodnotenie ponúk: 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku 

Návrh na plnenie
kritéria6 

Najnižšia celková
bez  DPH 

Vyhodnotenie 
splnenia podmienok 

účasti 

Vyhodnotenie 
požiadaviek na
predmet zákazky 

Poradie

DATACAR, spol. s r.o. 
Piešť II. 129 
962 12 Detva 

89 800,00 € Uchádzač splnil
podmienky účasti 

Uchádzač splnil 
požiadavky na 
predmet zákazky 

1.miesto

NOPRINT, s.r.o. 
Medený Hámor 830/11 
974 01 Banská Bystrica 

96 900,00 € nebolo posudzované nebolo posudzované 2.miesto

app4web s.r.o. 
Kynceľová 41 
974 01 Kynceľová 

99 000,00 € nebolo posudzované nebolo posudzované 3.miesto

 
c.1 Posúdenie splnenia podmienok účasti: 
 
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet
zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií
na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky
a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, ktorí predložili ponuku.  

Prijímateľ uplatnil pravidlo, že v prípade, ak bola predložená viac ako jedna ponuka, vyhodnocuje 
splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na
základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí. 

Na základe vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa na 1.mieste 
umiestnil dodávateľ DATACAR, spol. s r.o. 

6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 



 
Prijímateľ posudzoval splnenie podmienok účasti na základe podmienok stanovených vo Výzve na
predkladanie ponúk, bod XII. tejto výzvy. 
 
Vychádzajúc z obsahu ponuky dodávateľa, prijímateľ zistil, že na preukázanie splnenia 
podmienky účasti podľa bodu XII. Výzvy na predkladanie ponúk dodávateľ predložil
nasledovné doklady: 

- Sken originálu Výpisu z Obchodného registra. 
 

Prijímateľ konštatuje, že dodávateľ je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 
na základe predmetu činnosti a to: 

- Poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom. 
 
Dodávateľ splnil podmienky účasti. 
 
 
c.2 Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky: 
 
Prijímateľ posudzoval splnenie požiadaviek na predmet zákazky na základe požiadaviek stanovených
vo Výzve na predkladanie ponúk. 
 
Vychádzajúc z obsahu ponuky dodávateľa, prijímateľ zistil, že na preukázanie splnenia požiadaviek na
predmet zákazky dodávateľ predložil nasledovné doklady: 

- Sken originálu technickej špecifikácie (vyplnená prílohy č- 4 výzvy na predkladanie ponúk), 
- Návrh zmluvy o dodaní software. 

 
Dodávateľ nepripojil k návrhu zmluvných podmienok prílohy.  
Chýbajúca príloha č. 1 zmluvy  - Popis software svojím obsahom zodpovedá vyplnenej prílohe č. 4
výzvy na predkladanie ponúk, ktorú uchádzač predložil. 
Prílohu č. 2 – Zoznam subdodávateľom nebol dodávateľ povinný predložiť ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk, ale najneskôr ku dňu podpisu zmluvy (ak je to relevantné) 
 
Uvedené nedostatky vyhodnotil prijímateľ ako formálne nedostatky ponuky a z tohto dôvodu
nepožiadal dodávateľa o doplnenie uvedených príloh. 
 
Pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky prijímateľ požiadal dodávateľa
DATACAR, spol. s r.o.o vysvetlenie ponuky a to konkrétne: vysvetliť položku s názvom
„Prepojiteľnosť systému cez REST API s inými systémami“, uvedenú v Prílohe č. 1 zmluvy/Popis
software a v Prílohe č. 4 výzvy/Opis predmetu zákazky, t.j. vysvetliť, či ponúknutý softvér zabezpečuje
prepojiteľnosť všetkých uvedených systémov cez REST API a zároveň tieto, prípadne iné systémy aj
konkrétne uviesť. 
 
Prijímateľ požiada dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak
z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie
požiadavky na predmet zákazky. Ak dodávateľ v lehote určenej prijímateľom nedoručí vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa
záverov prijímateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ
ponuku tohto dodávateľa vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky u ďalšieho dodávateľa v poradí. 



Dodávateľovi bola žiadosť o vysvetlenie ponuky zaslaná dňa 24.11.2022. 

Dodávateľ doručil vysvetlenie ponuky dňa 28.12.2022, t.j. v lehote určenej prijímateľom (do troch 
pracovných dní). 

Na základe doručeného vysvetlenia ponuky prijímateľ konštatuje, že: 
Dodávateľ splnil požiadavky na predmet zákazky. 
 
d) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Nebol vylúčený žiadny uchádzač. 

 
10. Identifikácia úspešného uchádzača:     DATACAR, spol. s r.o. 

Piešť II. 129 

962 12 Detva 

11. Cena úspešného uchádzača7 :     89 800,00 eur bez DPH 
107 760,00 eur s DPH 
 

12. Spôsob vzniku záväzku8:      Zmluva o dodaní software  

13. Podmienky realizácie zmluvy9:                                          
do 10 mesiacov, odo dňa vystavenia záväznej písomnej objednávky po nadobudnutí účinnosti
zmluvy, pričom objednávka bude vystavená najneskôr do troch pracovných dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti. 
 

14. Miesto realizácie:       NetSpace s.r.o. 
        Obrancov mieru 3173/13 
        962 12 Detva 

 
13. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Ing. Viera Sotníková 
                                                                                   odborný garant  

pre proces zadávania zákazky 
 

 
14. Miesto a dátum  vyhodnotenia ponúk:   29.11.2022 

Detva 
 

14. Prílohy10:  

1. Výzva na predkladanie ponúk 
2. Predložené ponuky a doklady preukazujúce dátum predloženia ponuky 
3. Žiadosť o vysvetlenie ponuky a doklad preukazujúci jej zaslanie 
4. Doručené vysvetlenie ponuky a doklad preukazujúci doručenie 
5. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk a doklady preukazujúce zaslanie Oznámenia

o výsledku vyhodnotenia ponúk 
6. Print screen zverejnenej výzvy 
7. Doklad o zaslaní informácie o uverejnení výzvy na zakazkycko@vlada.gov.sk 

7 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
8 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
9 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
10 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 
ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 


