SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody
• Verejný obstarávateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07
Bratislava
• Predmet zákazky: Dodávka tovarov, licencií a služieb súvisiacich s nasadením elektronickej
tvorby testovacích nástrojov a elektronického testovania žiakov základných a stredných škôl
• Hodnota zákazky: 10 557 300,0000 EUR bez DPH (nadlimitná zákazka)
2. Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia
• Úradný vestník Európskej únie č. Ú. v. EÚ/S S73 zo dňa 13.04.2013 pod značkou 121890-2013SK (2013/S 073-121890)
• Vestník verejného obstarávania SR č. 73/2013, zo dňa 13.04.2013 zn. č. 5705 – MUT
3. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu
• Zadávanie zákazky bolo postupom užšej súťaže, žiadni záujemcovia neboli vybratí. Verejný
obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky všetkých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti –
verejný obstarávateľ neobmedzoval počet vyzvaných záujemcov.
4. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
• Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania a súťažnými podkladmi. Preverovala úplnosť a právoplatnosť predložených
dokladov, t. j. dokladov týkajúcich sa osobného postavenia, finančného a ekonomického
postavenia ako aj technickej a odbornej spôsobilosti.
• Z dôvodu nesplnenia podmienok účasti uvedených v zápisnici z vyhodnotenia splnenia
podmienok účasti verejný obstarávateľ vylúčil záujemcu č. 1 Záujemca č. 1 Asseco Central
Europe, Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava a záujemcu č. 4 DITEC, a. s., Plynárenská 17/C,
821 09 Bratislava. Verejný obstarávateľ vylúčil záujemcov č. 1 v súlade s § 33 ods. 7 písm. a)
ZVO a záujemcu č. 4 v súlade s § 33 ods. 7 písm. c) a zároveň písm. a) ZVO z verejného
obstarávania.
• Detailné informácie sú uvedené v zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
5. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
• Pri tejto zákazke sa neobjavila mimoriadne nízka ponuka. Komisia nepožiadala žiadneho z
uchádzačov o podrobnosti, týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
• Komisia z tohto dôvodu nevylúčila žiadneho uchádzača.
6. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy
Komisia vyhodnocovala ponuky všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky podľa kritérií určených v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch na základe pravidiel ich
uplatnenia určených v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú
hospodársku súťaž.
Na základe vyhodnotenia ponúk jednotlivými členmi komisie určila komisia úspešného uchádzača,
ktorí sa umiestnili na prvom mieste v súlade s časťou IV.2.1) oznámenia o vyhlásení verejného
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obstarávania a časťou A.2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných
podkladov:
I.
IBM Slovensko, spol. s r. o., Apollo Business Center II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Dôvod úspešnosti ponúk:
IBM Slovensko, spol. s r. o., Apollo Business Center II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava splnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a pri vyhodnotení ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk sa umiestnil na 1. mieste.
Presný podiel subdodávok nie je známy.
Poradie uchádzačov (zostupne):
1. IBM Slovensko, spol. s r. o., Apollo Business Center II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
2. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
7. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania
• Zadávanie zákazky bolo postupom podprahovej zákazky, rokovacie konanie nebolo použité.
8. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
• Postup zadávania zákazky nebol zrušený. S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová
dohoda v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou úspešného uchádzača.
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