Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:

VIENA INTERNATIONAL s.r.o.

2. Predmet / názov zákazky:

„ERP systém“

3. Druh zákazky (tovary / služby / práce ):

Tovar

4. Kód CPV:

72260000-5

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:

Implementácia prvkov Industry 4.0

v spoločnosti VIENA INTERNATIONAL s.r.o.. ITMS2014+: 313010V836
6. Operačný program:

OPVAI
1

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu :

na základe výzvy
2

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk :

najnižšia cena

9. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4 :
Názov osloveného
dodávateľa
Asseco Solutions, a.s.
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
DIEBOLD NIXDORF
s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
AUTOCONT s.r.o.
Bratislavská 29
010 01 Žilina

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

27.08.2020

E mail

áno

27.08.2020

E mail

áno

27.08.2020

E mail

áno

Prijatá
ponuka:
áno/nie

áno

áno
áno

b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku
Asseco Solutions, a.s.
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava

Návrh na
plnenie
kritéria6

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

129 000,00
EUR bez DPH

A

Poznámka

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 / 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 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako
15 000 EUR.).
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky,
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
1

Uviesť aký:

Dátum
predloženia /
dátum
vyhodnotenia
09.09.2020
06.10.2020

DIEBOLD NIXDORF
s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
AUTOCONT s.r.o.
Bratislavská 29
010 01 Žilina
INTELSOFT spol.
s r.o.
Stromová 13
P-O-BOX 62
837 62 Bratislava
SlovShore, s.r.o.
Ventúrska 3
811 01 Bratislava

09.09.2020
06.10.2020

338 999,00
EUR bez DPH

A

09.09.2020
06.10.2020

308 000,00
EUR bez DPH

A

10.09.2020
06.10.2020

147 800,00
EUR bez DPH

A

10.09.2020
06.10.2020

129 990,00
EUR bez DPH

A

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:
Identifikácia zdroja
údaju

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria

Poznámka

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
Prijímateľ oslovil uchádzačov s doplňujúcimi otázkami a požiadavkou na predloženie printscreenov
k ich ponúkanému ERP systému, pre overenie si údajov uvedených v oceňovacej tabuľke. Vzhľadom
na predložené doklady uchádzačov, prijímateľ vyhodnotil ich ponuky ako relevantné a spĺňajúce
požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. Uchádzači zároveň v doplňujúcich vysvetleniach
deklarovali splnenie opisu predmetu zákazky podľa požiadaviek prijímateľa.
10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:
DIEBOLD NIXDORF s.r.. – uchádzač nepredložil vysvetlenie v stanovenej lehote
AUTOCONT s.r.o. – uchádzač už nemá záujem pokračovať v súťaži

Identifikácia úspešného uchádzača:
Asseco Solutions, a.s.
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Cena víťaznej ponuky9 : 129 000,00 EUR bez DPH
11. Spôsob vzniku záväzku10:

zmluva

12. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:

Hannes Aichinger, Prokurista

13. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Žilina, 06.10.2020

14. Prílohy11:

e-mailová dokumentácia

Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.).
9 Uviesť s DPH aj bez DPH
10 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
8

