Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839

ZÁPIS
z prípravných trhových konzultácií
s cieľom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky
Názov zákazky
Informačný systém Hydromeliorizácie (IS Hydromeliorizácie)
Úvod a kontext
Verejný obstarávateľ Hydromeliorizácie, š.p. (ďalej aj ako „HM“) plánuje opakovane realizovať zrušený
postup zadávania uvedenej zákazky.
Pre tento účel, v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „ZVO“),
aktualizuje predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej ako „PHZ“), resp. stanovuje PHZ pred spustením
postupu zadávania uvedenej zákazky v súčasnosti.
Nakoľko ide o komplexné a svojim rozsahom o špecifické dielo – informačný systém pre potreby š.p.
Hydromeliorizácie, ktorého úlohy sú jedinečné a špecifické, za najlepší spôsob čo najpresnejšieho
stanovenia PHZ bol zvolený postup, kedy verejný obstarávateľ poskytne kompletný opis predmetu
budúcej zákazky a požiada hospodárske subjekty na relevantnom trhu (vývoj IS) o indikatívne cenové
ponuky.
Zvolený postup
Z dôvodu potreby sprístupnenia kompletného opisu predmetu zákazky bol zvolený postup prípravných
trhových konzultácií s cieľom transparentne zachytiť, aké subjekty poskytli svoje indikatívne ponuky,
prípadne výhrady alebo námety a ako sa s týmito informáciami verejný obstarávateľ vysporiadal.
Verejný obstarávateľ za účelom realizácie PTK s cieľom získať informácie pre stanovenie aktuálnej PHZ
uskutočnil nasledovné kroky:
Dňa 25.08.2021 prostredníctvom e-mail priamo oslovil hospodárske subjekty (ďalej ako „HS“),, ktoré
boli identifikované ako relevantné vo vzťahu k predmetu zákazky, a to ako subjekty, ktoré uspeli
v podobných zákazkách (zmluvy zverejnené na www.crz.gov.sk ), prípadne sa o takéto zákazky.
HS bola zaslaná Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prípravných trhových konzultácií a Opis
predmetu zákazky.
Priamo oslovené subjekty
1.
2.
3.

Synergon a.s., Partizánska cesta 5564/77, 974 01Banská Bystrica, obchod@synergon.sk
YMS a.s., Hornopotočná 1, 917 01 Trnava, obchod@yms.sk
Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, sales@asseco-ce.com

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

sféra, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, info@sfera.sk,
SOFTONE, s.r.o., Dolná Mičiná 98, 974 01 Banská Bystrica,info@softone.sk
Atos IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19/7828, 811 09 Bratislava, solutions@atos.net
SlovShore s.r.o., Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, slovshore@slovshore.sk
INSEKO a.s., Bytčická 2, 010 01 Žilina, inseko@inseko.sk
ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, obchod@anasoft.sk
DATALAN, a.s. , Krasovského 14, 851 01 Bratislava, info@datalan.sk
SOFTIP, a. s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, obchod@softip.sk
TEMPEST a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, obchod@tempest.sk
ESPRIT spol. s r.o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica, esprit@esprit-bs.sk
NESS Slovensko a.s., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, ness.sk@ness.com
SCR technologies s.r.o., Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, sales@scr.sk
Vision IT Solutions, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, office@visionit.sk
Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, sales@gratex.com
MICROCOMP – Computersystém, s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra, obchod@microcomp.sk
Disig, a.s. , Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, disig@disig.sk
Aliter Technologies a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava, sales@aliter.com
Plaut Slovensko, s. r. o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, info@plaut.sk

Stanovená lehota
HS boli požiadané, aby svoje indikatívne ponuky zaslali do 06.09.2021 do 12:00 hod.
Indikatívne ponuky
V uvedenej lehote boli doručené 3 indikatívne ponuky, a to od nasledujúcich HS (zoradené podľa
doručenia):
1. YMS a.s., Hornopotočná 1, 917 01 Trnava (indikatívna ponuka doručená 30.08.2021);
2. ESPRIT spol. s r.o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica (indikatívna ponuka doručená 06.09.2021);
3. DATALAN, a.s. , Krasovského 14, 851 01 Bratislava (indikatívna ponuka doručená 06.09.2021).
HS uviedli vo svojich indikatívnych ponukách nasledujúce ceny:
Por. číslo

Názov hospodárskeho subjektu

Merná jednotka

Celková indikatívna cena v EUR bez DPH

1

YMS

dielo

545.900,00 €

2

Esprit

dielo

570.000,00 €

3

Datalan

dielo

640.000,00 €

Žiadne ďalšie hospodárske subjekty v lehote ani po lehote nereagovali.
Závery
Na základe doručených indikatívnych ponúk verejný obstarávateľ určí stratégiu a postup na stanovenie
PHZ v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ZVO).

Vplyv realizácie PTK na postup zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ má za to, že realizácia PTK nemala žiadny vplyv na podmienky zadávania zákazky,
t.j. že žiadny hospodársky subjekt nezískal a nemohol získať žiadnu výhodu, a rovnako sa žiadny
hospodársky subjekt účasťou v PTK nedostal do konfliktu záujmov.
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ neprijal žiadne opatrenia na odstránenie konfliktu záujmov
a/alebo elimináciu výhod, ktoré by potenciálne získal jeden hospodársky subjekt alebo skupina
hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uvedené informácie využil výlučne na stanovenie aktuálnej predpokladanej
hodnoty zákazky pre postup zadávania tejto zákazky.
V Bratislave, dňa 07.09.2021

zapísal
Vladimír Kocúr

za verejného obstarávateľa overil
Magdaléna Pálková

