Verejný obstarávateľ:
Sídlo verejného obstarávateľa:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK
podľa § 52 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Predmet zákazky:

Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému

Druh postupu:

nadlimitná zákazka - verejná súťaž (reverzná)

Označenie vo Vestníku ÚVO: Vestník č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019 pod označením 8008 – MSS
Označenie v EÚ vestníku:

2019/S 075-178374 zo dňa 16.04.2019

Dátum otvárania ponúk:

25.06. 2019 – 10:00 h.

Miesto otvárania ponúk:

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava

Prítomní členovia komisie:

podľa prezenčnej listiny

1.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v stanovenej lehote na predkladanie ponúk, a ktorých
ponuky sa otvárali:
Obchodné meno/názov uchádzača
Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača, IČO

Uchádzač č. 1 - DXC Techology Slovakia s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, IČO: 35 785 306
2.

Otváranie ponúk:
Komisia menovaná verejným obstarávateľom po otvorení ponuky zverejnila obchodné meno a sídlo podnikania
uchádza a jeho návrh na plnenie kritérií. Komisia označila ponuky poradovým číslom v poradí, v akom boli
verejnému obstarávateľovi doručené (v tomto prípade poradovým číslom 1).

3.

Návrhy uchádzačov na plnenie kritérií:

Obchodné meno/názov uchádzača
Adresa sídla/miesta podnikania
uchádzača
IČO

Kritérium A.
Cena za predmet Projekt
implementácie
a Služby systémovej
a aplikačnej
podpory – Paušál
v EUR s DPH

Kritérium B.
Koeficient
navýšenia
počtu
človekodní –
Služby
realizácie
aplikačných
zmien – Nad
paušál)

Kritérium C.
Kvalita úrovne
tímu expertov
a odborných
garantov (celkový
súčet
navrhovaných
kvalitatívnych
úrovní expertov
a odb. garantov)

Kritérium D.
Spôsob pokrytia
minimálnej
požadovanej
funkcionality
(celková úroveň
navrhovaného
spôsobu
pokrytia
minimálnej
požadovanej
funkcionality)

DXC Techology Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 7, 820 02 Bratislava
IČO: 35 785 306

42 631 195,20

1,0000

45

488

P. č.:

1.
4.

Zoznam zástupcov uchádzačov, ktorí sa zúčastnili otvárania ponúk:
1. DXC Technology Slovakia, s.r.o. – Jozef Štefanka – splnomocnený zástupca (plná moc zo dňa 25.06.2019)

Dátum spracovania: 25.06.2019

Ing. Dáša Lauková
predseda komisie na vyhodnotenie ponúk

