Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti
„Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného
systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora“
reverzná súťaž podľa § 66 ods. 7, ktorá bola zverejnená vo vestníku č. 85/2019,
10069-MSS zo dňa 2. 5. 2019.

Elektronické otváranie ponúk sa konalo v mieste a čase uvedenom v súťažných podkladoch, ako aj v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, a to dňa 08.07.2019 so začiatkom o 13.15 hod. na adrese:
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica. Otváranie ponúk bolo verejné a uchádzačom bola zaslaná
zápisnica z otvárania ponúk. Účasť členov komisie podľa prezenčnej listiny z otvárania ponúk.
Elektronického otvorenia ponúk sa zúčastnil jeden zástupca uchádzača.
Ponuky v zmysle oznámenia o vyhlásení VO a v zmysle súťažných podkladov vyhodnocovali členovia
komisie v nasledovnom zložení Ing. Tomáš Klouček, Ph.D., JUDr. Aneta Kšenžighová, Ing. Dana Kráľová,
MBA, Ing. Miroslav Skladaný, JUDr. Ján Golian, Ing. Jozef Sámel, MBA a Mgr. Eva Čapkovičová.
Ponuku v stanovenom termíne predložili uchádzači:
P.
Č.

Uchádzač (názov a sídlo)

Dátum a čas
doručenia

Spôsob
doručenia

1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica ako
vedúci člen Združenia PSPD Foresta SG a Partner

25.06.2019
14:30 hod.

Systém Josephine

Vyhodnotenie ponúk
Uchádzač (názov a sídlo)
Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica ako
vedúci člen Združenia PSPD Foresta SG a Partner

Návrhy na plnenie kritérií
Celková cena bez DPH

Poradie

5 869 407,00

1.

Hodnotenie splnenia podmienok účasti v zmysle súťažných podkladov:
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 a v zmysle § 66 ods. 7 ZVO, sa uskutočnilo po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzn. že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutočnilo zostavením predbežného poradia ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk, pričom verejný obstarávateľ vyhodnocoval splnenie podmienok účasti
uchádzača, ktorý sa umiestnil na predbežne prvom mieste v poradí.

1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých (ďalej len „zákon“).
Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona:
a) výpis, resp. výpisy z registra trestov v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) zákona,
b) potvrdenie Sociálnej poisťovne v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) zákona,
c) potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne v súlade s §32 ods. 2 písm. b) zákona
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d) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) zákona
e) potvrdenie príslušného súdu v súlade s § 32 ods. 2 písm. d) zákona,
f) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona,
g) čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona.
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle
§ 152 zákona a nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen
Združenia PSPD Foresta SG a Partner

Splnil – zápis v zozname hospodárskych subjektov +
predložený výpis z obchodného registra (obidvaja členovia
združenia Foresta SG, s. r. o. Banská Bystrica aj FREEM, a.
s. Lipt. Mikuláš, rovnako aj subdodávatelia Foresta SG, a.
s. Vsetín a Foresta SK, a. s. Banská Bystrica)

2. V zmysle § 33 ods.1 písm. a) uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením
vyjadrenia banky, v ktorej má vedený účet, o svojej schopnosti plniť si finančné záväzky.

1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen
Združenia PSPD Foresta SG a Partner

Splnil – predložené vyjadrenie banky + čestné prehlásenie,
že nemá účty vedené v iných bankách (obidvaja členovia
združenia Foresta SG, s. r. o. Banská Bystrica aj FREEM, a.
s. Lipt. Mikuláš, rovnako aj subdodávatelia Foresta SG, a.
s. Vsetín a Foresta SK, a. s. Banská Bystrica)

3. V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru, v kumulatívnej hodnote min. 1 000 000 eur bez DPH za predchádzajúce 3 roky od
vyhlásenia verejného obstarávania, pričom:
a) aspoň 1 zákazka s hodnotou min. 450 000,00 Eur bez DPH, ktorej predmetom bolo poskytnutie
podpory, údržby a rozvoja informačného systému, používaného minimálne 500 užívateľmi;
b) aspoň 1 zákazka s hodnotou min. 250 000,00 Eur bez DPH, ktorej predmetom bolo poskytnutie
podpory, údržby a rozvoja informačného systému, založeného na webovej technológii,
používaného minimálne 500 užívateľmi.

1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen
Združenia PSPD Foresta SG a Partner

Splnil čiastočne – predložený zoznam poskytnutých
služieb firmou Foresta SK, a. s. Banská Bystrica (na základe
písomnej zmluvy medzi Foresta SG s. r. o. Banská Bystrica
a Foresta SK a. s. Banská Bystrica) nie však za rozhodné
obdobie v zmysle zákona o VO, t. j od 30.4.2016 –
30.4.2019. Verejný obstarávateľ overil aj evidenciu
referencií vedenú Úradom pre verejné obstarávanie.

Uchádzačovi Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica (ako vedúci člen Združenia PSPD
Foresta SG a Partner) bola dňa 09. 08. 2019, prostredníctvom systému Josephine, zaslaná žiadosť
o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov, v rámci ktorej verejný obstarávateľ požadoval:
1. presné definovanie sumy poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania t.j. od 30. 04. 2016 do 30. 04.
2019 s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
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2. vysvetlenie terminologicky rozdielnych označení firmy Foresta SK, a. s. Banská Bystrica, ktorou
uchádzač preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť. V Zmluve o budúcej zmluve o dielo
s firmou Foresta SK, a.s. Banská Bystrica, ktorá v označení zmluvných strán vystupuje ako
„budúci zhotoviteľ“, pričom z obsahu predmetnej zmluvy vyplývajú práva a povinnosti
„budúcemu dodávateľovi“. Ďalej v samotnej Zmluve o dielo, ktorá by sa mala v prípade
úspešnosti uchádzača v danom obstarávaní uzavrieť, je označenie firmy Foresta SK, a. s. Banská
Bystrica „poskytovateľ“.
Dňa 14.08.2019 bolo od uchádzača doručené vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov,
s definovaním súm za poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zákazky, za rozhodné obdobie od 30. 04. 2016 do 30. 04. 2019. V rámci vysvetlenia nejasností
s označením firmy Foresta SK, a. s. Banská Bystrica ako tzv. „tretej osoby“ uchádzač uistil verejného
obstarávateľa, že sa jedná len o terminologicky variant v pomenovaní zmluvnej strany a práva
a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve o dielo sa týkajú výhradne spoločnosti Foresta
SK, a. s. Banská Bystrica.
V rámci vysvetlenia predložených dokladov zo dňa 14.8.2019 uchádzač zaslal zoznam poskytnutých
služieb, ktorých odberateľom bol verejný obstarávateľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
pričom sumy poskytnutých služieb za rozhodné obdobie svojou výškou nezodpovedali údajom z
informačného systému verejného obstarávateľa.
Uchádzač bol opätovne vyzvaný žiadosťou o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov č. 2,
zaslanou prostredníctvom systému Josephine dňa 20. 08. 2019, na preverenie tejto skutočnosti
a presné definovanie sumy poskytnutých služieb za jednotlivé zákazky, za rozhodné obdobie (tri
roky od vyhlásenia predmetného verejného obstarávania), tzn. od 30.04.2016 do 30.04.2019.
Dňa 21. 08. 2019 uchádzač požadované doplnenie elektronicky doručil, komisia dané vysvetlenia
akceptovala a posudzovala splnenie podmienok účasti, u prvého uchádzača v poradí, opätovne.

4. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, a to:
A) LHE špecialista – profesijný životopis, prax, osvedčenie v zmysle SP
B) Databázový špecialista – profesijný životopis, prax
C) 2x Poskytovateľ podpory/poskytovateľ hot-line – profesijný životopis, prax
D) 2x Oblasť objektovej analýzy – profesijný životopis, prax, osvedčenie v zmysle SP
E) Oblasť riadenia požiadaviek – profesijný životopis, prax, osvedčenie v zmysle SP
F) 2x Projektový manažér – profesijný životopis, prax
G) 3x Vývoj .NET aplikácií - profesijný životopis, prax, osvedčenie v zmysle SP

1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia
PSPD Foresta SG a Partner

Splnil – predložil požadované dokumenty za
jednotlivých špecialistov a členov tímu v zmysle
súťažných podkladov
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Hodnotenie ostatných podmienok v zmysle súťažných podkladov:
1. Verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške
50 000 €.
1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia
PSPD Foresta SG a Partner

Splnil

2. Návrh zmluvy v jednom vyhotovení, doplnený o chýbajúce údaje týkajúce sa uchádzača, podpísaný
štatutárom uchádzača.
1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia
PSPD Foresta SG a Partner

Splnil – predložená podpísaná Zmluva o dielo

3. V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov bolo potrebné predložiť Čestné vyhlásenie
o vytvorení skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov.
1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia
PSPD Foresta SG a Partner

Splnil

4. Podpísaná plná moc pre jedného z členov skupiny podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny.
1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia
PSPD Foresta SG a Partner

Splnil

5. Písomné čestné vyhlásenie, ktorým bude uchádzač deklarovať, že v prípade ak sa stane úspešným k
podpisu zmluvy predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie
všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností predmetu zákazky vo výške
poistného krytia minimálne 1 000 000,00 Eur, ktoré bude platné a účinné počas celého trvania zmluvy.
1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia
PSPD Foresta SG a Partner

Splnil

6. Zákazka sa skladá z viacerých tematických častí, pričom verejný obstarávateľ v zmysle súťažných
podkladov zadefinoval, že predpokladaná hodnota za poskytnutie služby tematických častí Analýza
požiadaviek a Návrh komplexného zabezpečenia PSPD musí byť stanovená do 1 987 500 eur bez DPH,
t.j. 30 % z celkovej predpokladanej hodnoty zákazky.
1.

Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01
Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia
PSPD Foresta SG a Partner

Splnil – ponúknutá celková suma za prvú a druhú
tematickú časť zákazky je 1 552 800 € bez DPH
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Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk, z dôvodu splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet
zákazky a kritéria na vyhodnotenie ponúk – celková cena za predmet zákazky, na obdobie 72 mesiacov
v EUR, sa úspešným uchádzačom nadlimitnej verejnej súťaže stal uchádzač – skupina dodávateľov:
Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia PSPD
Foresta SG a Partner
Odôvodnenie nezrušenia postupu VO
Požiadavky definované v opise predmetu zákazky ako aj podmienky účasti boli nadefinované verejným
obstarávateľom tak, aby ich spĺňalo viacero potenciálnych uchádzačov, napriek tomu bola predložená iba
jedna ponuka. Z pohľadu informačných a komunikačných technológií sa jedná o jedinečné a špecifické
technologické riešenie, ktoré bude vyvíjané podľa špecifických požiadaviek lesníckej prevádzky s ohľadom
na zákony Slovenskej republiky. Nie je možné prevzatie žiadneho známeho existujúceho riešenia. Rovnako
nie je možná ani implementácia štandardnou IT firmou, ktorá nedisponuje požadovaným špecifickým
analytickým tímom špecializovaným na lesnícku problematiku. Predložená ponuka spĺňa všetky
požiadavky na predmet zákazky, výsledná cena je porovnateľná s aktuálnymi cenami na trhu a zároveň
nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, preto sa verejný obstarávateľ rozhodol ponuku víťazného
uchádzača prijať.
Členovia komisie:
Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

Ing. Tomáš Klouček, Ph. D.

Predseda komisie

JUDr. Aneta Kšenžighová

Člen komisie

Ing. Dana Kráľová, MBA

Člen komisie

Ing. Miroslav Skladaný

Člen komisie

JUDr. Ján Golian

Člen komisie

Ing. Jozef Sámel, MBA

Člen komisie

Mgr. Eva Čapkovičová

Člen komisie

Ing. Michaela Hurteková

Člen komisie bez práva
vyhodnocovať

Banská Bystrica, dňa 26.8.2019

Schvaľuje:
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.......................................
Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ

