MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Z Á P I S N I C A z vyhodnotenia ponúk č. 1
Vyhodnotenie ponúk bolo uskutočnené v súlade s § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
Predmet verejného obstarávania a postup vo verejnom obstarávaní: Zadávanie zákazky na
predmet „Obnova licencií a podpory pre firewally FortiGate 600E“ v rámci kategórie č. 2 zriadeného
dynamického nákupného systému „Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku
systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR.“
Verejný obstarávateľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásil verejné
obstarávanie na predmet „Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany
sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR.“ Oznámenie o zámere zriadiť dynamický nákupný systém
uskutočnil verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
v Úradnom vestníku EÚ dňa 7.10.2020 pod číslom 2020/S 195-471130 a vo Vestníku verejného
obstarávania č. 210/2020 dňa 8.10.2020 pod značkou 34347-MUT. Dynamický nákupný systém bol
zriadený dňa 2.11.2020. Dňa 20.4.2021 zaslal verejný obstarávateľ v súlade s § 61 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s vyššie uvedeným postupom
zadávania zákazky súčasne všetkým záujemcom zaradeným do kategórie č. 2 dynamického
nákupného systému.
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk (do 10.5.2021 do 9:00:00 hod.) boli prostredníctvom
systému JOSEPHINE doručené ponuky od nasledovných uchádzačov:
1. TooNet, s.r.o., Seberíniho 1, Bratislava, IČO: 44962070 predložil ponuku dňa 27.4.2021
o 10:26:56 hod.
2. AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava-mestská časť Petržalka, IČO: 36396222 predložil
ponuku dňa 27.4.2021 o 14:39:49 hod.
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky:
1. Uchádzač TooNet, s.r.o., Seberíniho 1, Bratislava v ponuke predložil vyplnené čestné vyhlásenie o
súhlase a akceptovaní záväzného návrhu Zmluvy o zabezpečení podpory a licencií podľa prílohy č. 2
k časti B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ súťažných podkladov, vyplnený
návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy k časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie
ponúk“ súťažných podkladov, v ktorom ocenil jedinú položku predmetu zákazky tak ako ju stanovil
verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch (ceny uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s cenami
uvedenými vo vyplnenom položkovom elektronickom formulári k zákazke) a vyplnené kontaktné
údaje osoby zodpovednej za účasť uchádzača v elektronickej aukcii podľa časti A.3 „Kontaktné
údaje osoby zodpovednej za účasť uchádzača v elektronickej aukcii“ súťažných podkladov.
Uchádzač ponúkol verejnému obstarávateľovi plnenie požadovaného predmetu zákazky v cene
20 258,10 Eur bez DPH. Uchádzač v ponuke nepredložil zoznam ekvivalentov.
Záver: Ponuka uchádzača spĺňa verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet
zákazky.
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2. AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava-mestská časť Petržalka v ponuke predložil
vyplnené čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní záväzného návrhu Zmluvy o zabezpečení
podpory a licencií podľa prílohy č. 2 k časti B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“
súťažných podkladov, vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy k
časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ súťažných podkladov, v ktorom ocenil jedinú položku
predmetu zákazky tak ako ju stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch. Jednotková cena
za položku uvedená v tomto dokumente sa zhoduje s jednotkovou cenou uvedenou vo vyplnenom
položkovom elektronickom formulári k zákazke. Nezhoduje sa však celková cena v predložených
dokumentoch, pretože vo vyplnenom návrhu na plnenie kritéria došlo v dôsledku chyby v počítaní
k uvedeniu nesprávnej celkovej ceny za predmet zákazky vo výške 19 690 Eur bez DPH (správne
mala byť uvedená cena 39 380 Eur bez DPH ako súčin jednotkovej ceny a požadovaného množstva
položky). V súlade s pravidlom uvedeným v bode 3 časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“
súťažných podkladov považuje komisia za rozhodujúcu celkovú cenu uvedenú vo vyplnenom
položkovom elektronickom formulári, pričom uchádzača nebude žiadať o vysvetlenie ponuky
(zníženie ceny bude uchádzačovi umožnené v elektronickej aukcii). Uchádzač v ponuke predložil aj
vyplnené kontaktné údaje osoby zodpovednej za účasť uchádzača v elektronickej aukcii podľa časti
A.3 „Kontaktné údaje osoby zodpovednej za účasť uchádzača v elektronickej aukcii“ súťažných
podkladov. Uchádzač ponúkol verejnému obstarávateľovi plnenie požadovaného predmetu zákazky
v cene 39 380 Eur bez DPH. Uchádzač v ponuke nepredložil zoznam ekvivalentov.
Záver: Ponuka uchádzača spĺňa verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet
zákazky.
Poradie uchádzačov pred elektronickou aukciou:
1. TooNet, s.r.o., Seberíniho 1, Bratislava, celková ponúknutá cena za predmet zákazky 20 258,10
Eur bez DPH
2. AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava-mestská časť Petržalka, celková ponúknutá cena
za predmet zákazky 39 380 Eur bez DPH
Komisia navrhuje, aby všetkým uchádzačom, ktorí splnili požiadavky na predmet zákazky, bola
v súlade s § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou: Neuplatnilo sa.
Za verejného obstarávateľa:
1. Mgr. Ing. Adriana Gajdošová
(predsedníčka komisie bez práva vyhodnocovať ponuky)....................v.r...................
2. Mgr. Stanislav Oravec
(člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky)

....................v.r.....................

3. Ing. Ján Chutňák (člen komisie)

....................v.r.....................

4. Ing. Michal Chvostík (člen komisie)

....................v.r.....................

5. JUDr. Lenka Pifková (členka komisie)

..........ospravedlnená............

6. Ing. Richard Woltemar, PhD. (člen komisie)

....................v.r.....................

V Bratislave dňa 11.5.2021
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