LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo Banská Bystrica
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

SPRÁVA O ZÁKAZKE

vypracovaná podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
2. Predmet zákazky
„Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie
Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská
podpora“ – predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb, ktorých výsledkom
bude dodanie funkčného počítačového systému, ktorý mu umožní priebežné sledovanie
pohybu dreva. Predmet zákazky zahŕňa komplexné služby v celom procese, a to komplexnú
metodickú podporu riešenia PSPD, rozšírenie súčasného informačného systému verejného
obstarávateľa o funkcionality, potrebné k PSPD a záručnú a mimozáručnú servisnú a
technickú podporu informačného systému PSPD.
3. Hodnota zákazky bez DPH
5 869 407,00 € bez DPH
4. Postup verejného obstarávateľa
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž, postupom podľa § 66 ZVO.
5. Dátum uverejnenia Oznámenia o vyhlásení VO vo Vestníku verejného obstarávania
Vestník č. 85/2019, 10069-MSS zo dňa 2. 5. 2019
6. Identifikácia známych uchádzačov o súťažné podklady
 TI8IT, s.r.o
 Partner Soft s. r. o.
 Forest service, s.r.o.
 KVANT spol. s r.o.
 Allexis s.r.o.
 Softip, a.s.
 EP Projekt s.r.o.
 STUDIO MORANDINI E ASSOCIATI, s. r. o.
 JALAPA s.r.o.
 Slovanet, a. s.
 MICROCOMP - Computesystem s r.o.
 Foresta SG, s.r.o.
 BIZ1 s.r.o.
 LEGAND, s.r.o.
7. Identifikácia uchádzačov, ktorí predložili ponuku
Foresta SG, s. r. o., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica ako vedúci člen Združenia PSPD
Foresta SG a Partner

8. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti
Predmetom verejného obstarávania na predmet zákazky „Priebežné sledovanie pohybov dreva
- Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a
následná systémová a užívateľská podpora“ je poskytnutie komplexných služieb, ktorých
výsledkom bude dodanie funkčného počítačového systému, ktorý umožní priebežné
sledovanie pohybu dreva. Počítačový systém musí spĺňať funkčné požiadavky ako celok
a jednotlivé súčasti musia byť vzájomne kompatibilné. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné
zákazku deliť na časti.
9. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia
Z daného verejného obstarávania nebol vylúčený žiadny uchádzač.
10. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Z predmetnej súťaže nebol žiadny uchádzač vylúčený pre mimoriadne nízku ponuku.
11. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky
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
12. Podiel zákazky, ktorý mieni víťazný uchádzač zadať subdodávateľom
Podiel subdodávok – 67 % zo zákazky
Predmet subdodávok – podieľanie sa na všetkých častiach predmetu zákazky
Subdodávatelia: Foresta SG, a. s., Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín
Foresta SK, a. s., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica
13. 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.
14. Informácia o uzavretí zmluvy
Zmluva o dielo č. 4360/2019, zverejnená v CRZ 11. 9. 2019

Banská Bystrica 24. 9. 2019

