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Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

Podlimitná zákazka 
 

     BIOPEL, a.s. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“)  vyhlásil podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska na predmet zákazky – 

tovar: 

„Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky“, 

tak, že predmet zákazky bol rozdelený na dve časti s tým, že uchádzači mohli predkladať ponuku na 

jednu alebo viac častí. 

1. časť: Softvérová časť informačného systému 

2. časť: Hardvérová časť informačného systému 

 

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo  číslo VVO 106/2015 zo dňa 01.06.2015pod č. 11777-

WYT,a zároveň bola po jej zverejnení zaslaná spolu so súťažnými podkladmi  trom záujemcom. 

     Do termínu na predkladanie ponúk, t.j. do 24.06.2015 do 13.00 Hod. boli obstarávateľovi doručené  

ponuky od  nasledovných uchádzačo: častí: 

P.č. Identifikačné údaje uchádzača Dátum a čas doručenia 

1. 
Asseco Solutions, a.s. 

Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 

ponuka pre 1. časť predmetu zákazky 

24.06.2015 o 12.15 hod. 

 

2. 
ASOS, s.r.o. 

M.A. Bazovského 2355/11, 955 03  Topoľčany 

ponuka pre 2. časť predmetu zákazky 

23.06.2015 o 9.00 hod. 

 

3. 
PC SEMA, s.r.o. 

Bôrická cesta 103, 010 01  Žilina 

ponuka pre 2. časť predmetu zákazky 

24.06.2015 o 12.30 hod. 

 

4. 
BMP Consulting, s.r.o. 

Timonova 27, 040 01  Košice 

ponuka pre 1. časť predmetu zákazky 

24.06.2015 o 9.00 hod. 

 

 

  Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku v písomnej forme. Písomne predložené ponuky 

s označením časti „Ostatné“  sa otvárali dňa 25. júna2015 o 09.00 hod na adrese verejného 

obstarávateľa. Uchádzači  sa otvárania písomných ponúk s označením časti „Ostatné“ nezúčastnili 

v súlade s § 43 ods. 3 zákona, nakoľko pri použití elektronickej aukcie  je otváranie ponúk podľa § 41 

zákona neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3  komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 zákona 

sa neodosiela. 

     

 Informácia týkajúca sa splnenia podmienky podľa § 41 ods. 1 zákona – „Otváranie ponúk – časť 

Ostatné“ bola zverejnená  v profile verejného obstarávania na www.uvo.gov.skdňa 04.06.2015. 

     Otváranie ponuky s označením časti „Ostatné“ bolo neverejné. Pred otvorením obálok ponúk – 

časť „Ostatné“ v písomnej forme sa overila neporušenosť ponúk a následne otvorili ponuky s časťou 
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„Ostatné“. Otvorené časti ponúk s označením „Ostatné“ komisia označila poradovým číslom v tom 

poradí, v akom boli predložené. 

     Po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“ v písomnej i v elektronickej podobe komisia 

vykonala všetky úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponúk, vyhodnotení 

splnenia podmienok účasti. 

Vyhodnotenie podmienok účasti a ostatných požiadaviek verejného obstarávateľa – označených 

častí ponúk ako „Ostatné“ 

P.č. Identifikačné údaje uchádzača Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

1. 
Asseco Solutions, a.s. 

Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 

ponuka pre 1. časť predmetu zákazky 

§ 26 – osobné postavenie – uchádzač zapísaný 

v Zozname podnikateľov, pre preukázanie, že nie 

je v reštrukturalizácii – predložené čestné 

vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona 

§ 26a – Výpis z OR  

§ 27 ods. 1 písm. a) a § 28 ods. 1 písm. a) – 

predložené čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 

zákona 

2. 
ASOS, s.r.o. 

M.A. Bazovského, 955 03  Topoľčany 

ponuka pre 2. časť predmetu zákazky 

Uchádzač predložil čestné vyhlásenie podľa § 32 

ods. 11 zákona, že spĺňa podmienky účasti podľa 

§ 26, 26a, 27 a 28 zákona v zmysle výzvy na 

predkladanie ponúk 

3. 

PC SEMA, s.r.o. 

 

Bôrická cesta 103, 010 01  Žilina 

ponuka pre 2. časť predmetu zákazky 

Uchádzač predložil čestné vyhlásenie podľa § 32 

ods. 11 zákona, že spĺňa podmienky účasti podľa 

§ 26,  27 ods. 1 písm. a) a 28 ods. 1 písm. a) 

zákona v zmysle výzvy na predkladanie ponúk,  

§ 26a – predložený Výpis z OR 

4. 
BMP Consulting, s.r.o. 

Timonova 27, 040 01  Košice 

ponuka pre 1. časť predmetu zákazky 

§ 26 – osobné postavenie – uchádzač zapísaný 

v Zozname podnikateľov, pre preukázanie, že nie 

je v reštrukturalizácii – predložené čestné 

vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona 

§ 26a –Výpis z OR  

§ 27 ods. 1 písm. a) a § 28 ods. 1 písm. a) – 

predložené čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 

zákona 

 

     Všetci uchádzači splnili podmienky účasti ako aj ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“, žiadny uchádzač nebol z procesu 

verejného obstarávania vylúčený.  Splnenie podmienok účasti zo strany uchádzača, resp. záujemcu je 

bude skúmanépočas celého priebehuverejného obstarávania, t. j. až do uzavretia zmluvy, koncesnej 

zmluvy, resp. rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku v písomnej forme. Písomne predložené ponuky 

s označením časti „Kritériá“  sa otvárali dňa 08. júla 2015 o 09.00 hod. na adrese verejného 

obstarávateľa za splnenia podmienky, že sa otvárali len ponuky, ktorých uchádzači neboli vylúčení pri 

vyhodnotení časti ponúk označených ako „Ostatné“. Uchádzači sa otvárania písomných ponúk s 

označením časti „Kritériá“ nezúčastnili v súlade s § 43 ods. 3 zákona, nakoľko pri  použití 

elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 citovaného zákona neverejné, údaje podľa § 41 

ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 predmetného zákona sa neodosiela. 



  

     V zmysle § 41 ods. 3 zákona sme písomne dňa 29.06.2015  všetkým uchádzačom oznámili, že 

otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční dňa:  08.07.2015 o 09.00 hod. na adrese obstarávateľa.   

      Informácia týkajúca sa splnenia podmienky podľa § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení – „Otváranie ponúk – časť Kritériá“ bola zverejnená v profile 

verejného obstarávateľa dňa 29.06.2015 . 

     Pred otvorením obálok ponúk – časť „Kritériá“ v písomnej forme sa overila neporušenosť ponúk 

a následne sa postupne otvorili ponuky s časťou „Kritériá“.  Komisia zverejnila obchodné meno, sídlo 

alebo miesto podnikania uchádzačov, ktorí  neboli vylúčení pri vyhodnotení časti ponúk označených 

ako „Ostatné“ a ich návrhy na plnenie kritéria  „najnižšia cena“. Ostatné údaje neboli zverejnené. 

     Otvorené časti ponúk označené ako  „Kritériá“ komisia označila rovnakým poradovým číslom ako 

časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ predloženú tým istým uchádzačom.  Návrhy uchádzačov na 

plnenie kritéria „najnižšia cena“ sú prílohou tejto zápisnice.  

     Po otvorení časti ponúk označených ako „Kritériá“ v písomnej  podobe komisia vykonala všetky 

úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky. 

      Samostatné a celkové úvodné vyhodnotenie ponúk, ktoré neboli vylúčené je prílohou tejto  

zápisnice, po ktorom sa uskutoční elektronická aukcia podľa jednotlivých častí predmetu zákazky. 

     Po úvodnom vyhodnotení ponúk podľa kritéria „najnižšia cena“ sme  dňa 13.07.2015 vyzvali 

elektronickými prostriedkami  uchádzačov, ktorí splnili určené podmienky a ktorých ponuky neboli 

vylúčené, vloženie vstupných hodnôt podľa písomne predložených ponúk na predloženie nových cien 

upravených smerom nadol (min. rozdiel ceny celkom: 50 EUR, max. rozdiel ceny: 100 EUR) pre 1. 

a 2. časť predmetu zákazky.  Uchádzačom bola samostatne zaslaná pozvánka na účasť v elektronickej 

aukcii na 1. a 2. časť predmetu zákazky spolu s výzvou na účasť v elektronickej aukcii.   

     Predmetom EA, boli návrhy uchádzačov na kritérium „Najnižšia cena“ – cena celkom s DPH za 

predmet zákazky“. 

 

     Pravidlá pre priebeh elektronickej aukcie a ďalšie dôležité informácie bolo možné získať na 

internetovej stránke www.evoservis.sk. Účelom elektronických aukcií bolo zostaviť poradie ponúk 

automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutočnilo  po úvodnom úplnom vyhodnotení ponuky. 

Elektronické aukcie na 1. a 2. časť predmetu zákazky boli jednokolové – jednoetapové s pohyblivým 

koncom etapy. Elektronické aukcie skončili predložením najlepšej ponuky – viď príloha – 

dokumentácia z EA, aukciu bolo možné predlžovať. 

     Samostatné a celkové vyhodnotenie po EA pred postupom podľa § 44 ods. 1 citovaného zákona je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poradie uchádzačov po EA pred splnením podmienok účasti podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 

Z.z. v platnom znení: 

Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky –  

1. časť: Softvérová časť informačného systému  

 

Číslo zákazky: 4619559128    Výzva na EA zaslaná: 13.07.2015 

EA dňa: 20.07.2015 o 11:00 h 

Výsledné poradie:  

http://www.evoservis.sk/


  

1. BPM Consulting, s.r.o. (ID uchádzača: 919537013)  

    Timonova 27, 040 01 Košice  

    Ponuka: 117 750,00 EUR 

 

2. Asseco Solutions, a.s. (ID uchádzača: 133209339)  

    Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  

    Ponuka: 117 800,02 EUR 

 

Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky –  

2. časť: Hardvérová časť informačného systému 

 

Číslo zákazky: 2044650549    Výzva na EA zaslaná: 13.07.2015 

EA dňa: 20.07.2015 o 11:00 h 

Výsledné poradie:  

1. ASOS, s. r. o. (ID uchádzača: 304243484) 

    M. A. Bazovského 2355/11, 955 03 Topoľčany  

    Ponuka: 23 400,00 EUR 

 

2. PC SEMA, s.r.o. (ID uchádzača: 130584207)  

    Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina  

    Ponuka: 23 450,00 EUR 

 

     Uchádzačom bol dňa 20.07.2015  prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme 

EVOSERVIS odoslaný výsledok elektronickej aukcie pre 1. a 2. časť predmetu zákazky s tým, že prví 

traja uchádzači podľa výsledného poradia podľa jednotlivých častí predmetu zákazky boli vyzvaní na 

splnenie podmienok účasti spôsobom ich predloženia v súlade s § 44 ods. 1 zák. č. 25/2006  Z.z. o 

verejnom obstarávaní v platnom znení Vás, ak  v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo zo strany týchto 

uchádzačov k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. 

 

     Vyzvaní uchádzači podľa vyššie uvedeného dokladovali nasledovne: 

P.č. 
Identifikačné údaje uchádzača 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  

podľa § 44 ods. 1 zákona 

1. 
Asseco Solutions, a.s. 

Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 

ponuka pre 1. časť predmetu zákazky 

§ 26 – osobné postavenie – uchádzač zapísaný 

v Zozname podnikateľov, pre preukázanie, že nie 

je v reštrukturalizácii – predložené čestné 

vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona 

§ 26a – Výpis z OR 

§ 27 ods. 1 písm. a) a § 28 ods. 1 písm. a) – 

predložené čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 

zákona 

Po výzve podľa § 44 ods. 1 zákona uchádzač 

nepredložil  doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti deklarované v čestných 

vyhláseniach predložených uchádzačom podľa § 

32 ods. 11 zákona (potvrdenie o tom, že nie je 

v reštrukturalizácii, preukázanie splnenia 

podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a, 

podľa § 28 ods. 1 písm. a) v min. určenom 

štandarde verejného obstarávateľa. Uchádzač 

nepredložením dokladov v určenej lehote 

nesplnil podmienky účasti a bude vylúčený 

podľa § 33 ods. 6 písm. a) zákona. 

2. 
ASOS, s.r.o. 

M.A. Bazovského, 955 03  Topoľčany 

Uchádzač predložil čestné vyhlásenie podľa § 32 

ods. 11 zákona, že spĺňa podmienky účasti podľa 



  

ponuka pre 2. časť predmetu zákazky § 26, § 26a, § 27 a § 28 zákona v zmysle výzvy 

na predkladanie ponúk 

Po výzve podľa § 44 ods. 1 zákona uchádzač 

nepredložil doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 

28 ods. 1 písm. a) zákona deklarované 

v čestných vyhláseniach predložených 

uchádzačom podľa § 32 ods. 11 zákona. 

Uchádzač nepredložením dokladov v určenej 

lehote nesplnil podmienky účasti a bude 

vylúčený podľa § 33 ods. 6 písm. a) zákona. 

3. 

PC SEMA, s.r.o. 

 

Bôrická cesta 103, 010 01  Žilina 

ponuka pre 2. časť predmetu zákazky 

Uchádzač predložil čestné vyhlásenie podľa § 32 

ods. 11 zákona, že 

 spĺňa podmienky účasti podľa § 26,  27 ods. 1 

písm. a) a 28 ods. 1 písm. a) zákona v zmysle 

výzvy na predkladanie ponúk,  

§ 26a – predložený Výpis z OR 

Pri postupe podľa § 44 ods. 11  zákona predložil 

iba Výpis zo Zoznamu podnikateľov 

z 25.03.2015 (došlo 12.08.2015 – po 10-dňovej 

lehote od 20.07.2015), chýba doklad, že nie je 

v reštrukturalizácii, chýba doklad podľa § 27 

ods. 1 písm. a). Uchádzač nepredložením 

dokladov v určenej lehote nesplnil podmienky 

účasti a bude vylúčený podľa § 33 ods. 6 písm. 

a) zákona. 

4. 
BMP Consulting, s.r.o. 

Timonova 27, 040 01  Košice 

ponuka pre 1. časť predmetu zákazky 

§ 26 – osobné postavenie – uchádzač zapísaný 

v Zozname podnikateľov, pre preukázanie, že nie 

je v reštrukturalizácii – predložené čestné 

vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona 

§ 26a – Výpis z OR  

§ 27 ods. 1 písm. a) a § 28 ods. 1 písm. a) – 

predložené čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 

zákona 

Pri postupe podľa § 44 ods. 11 zákona 

predložené potvrdenie zo súdu, že nie je 

v reštrukturalizácii, § 27 ods. 1 písm. a) – 

predložené vyjadrenia banky + čestné 

vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky,  

§ 28 ods. 1 písm. a) – uchádzač využil odbornú 

spôsobilosť inej osoby, ktorá predloženými 

dokladmi spĺňa podmienky účasti podľa § 26 a § 

26 a, zároveň predložená zmluva medzi oboma 

osobami o využití odbornej spôsobilosti 

uchádzača inou osobou podľa § 28 ods. 2 zákona 

Uchádzač splnil podmienky účasti. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Zoznam vylúčených uchádzačov po aplikácii § 44 ods. 1 zákona: 

P.č. Identifikačné údaje uchádzača 

1. 
Asseco Solutions, a.s. 

Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 

ponuka pre 1. časť predmetu zákazky 

2. 
ASOS, s.r.o. 

M. A. Bazovského, 955 03  Topoľčany 

ponuka pre 2. časť predmetu zákazky 

3. 
PC SEMA, s.r.o. 

Bôrická cesta 103, 010 01  Žilina 

ponuka pre 2. časť predmetu zákazky 

 

Uchádzačom bude písomne oznámené, že boli vylúčení s uvedením odôvodnenia ich vylúčenia spolu 

s uvedením lehoty, v ktorej je možné podať námietku proti vylúčeniu uchádzača (§138 ods. 2 písm. e) 

zákona). 

 

Poradie uchádzačov podľa jednotlivých častí predmetu zákazky po EA po splnení podmienok 

účasti podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení: 

 

Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky –  

1. časť: Softvérová časť informačného systému  

 

Identifikácia úspešného uchádzača:  

1. BPM Consulting, s.r.o. (ID uchádzača: 919537013)  

    Timonova 27, 040 01 Košice  

    Dôvod prijatia ponuky: najnižšia cena celkom s DPH za predmet zákazky v EA, jedna 

vyhodnocovaná ponuka 

 

 

Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky –  

2. časť: Hardvérová časť informačného systému 
 

Vzhľadom na to, že ani jeden z uchádzačov, ktorí predložili ponuku na 2.časť predmetu zákazky 

nesplnili podmienky účasti a boli vylúčení, bude na túto časť predmetu zákazky verejné obstarávanie 

zrušené v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) zákona za splnenia, že ani jeden z vylúčených uchádzačov si 

neuplatní žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 

zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      Vyhodnotenie po EA po postupe podľa § 44 ods. 1 citovaného zákona je prílohou tejto zápisnice. 

 

     Všetkým uchádzačom bude písomne oznámený výsledok predmetného verejného obstarávania 

v súlade so zákonom. 

 

 

V Kysuckom Lieskovci, dňa 27.08.2015 

Komisia: 

1. Ing. Janka Kasanická - predseda komisie   _________________ 

 

2. Ing. Peter Albert  - člen komisie    _________________ 

 

3. Mgr. Pavol Lenhart  - člen komisie    _________________ 

 

4. p. Ľudmila Honková - člen komisie bez práva  _________________ 

vyhodnocovať ponuky 

 

_________________ 

Ing. Janka Kasanická 

Predsedníčka predstavenstva 

 

 

 

Príloha: 

1. Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria „najnižšia cena“ 

2. Úvodné samostatné a celkové vyhodnotenie písomných ponúk 

3. Samostatné a celkové vyhodnotenie ponúk po EA 

4. Samostatné a celkové vyhodnotenie po postupe podľa § 44 ods. 1 zákona 

5. Dokumentácia z EA 

 

 


