
  Úrad na ochranu oznamovateľov 
Platforma podávania oznámení a webstránka ÚOO 

 

Záznam z prieskum trhu 

 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Úrad na ochranu protispoločenskej činnosti, Námestie 

slobody 29, 811 06 Bratislava 

2. Predmet zákazky:                 Platforma podávania oznámení a webstránka ÚOO 

        

3. Druh zákazky      služby 

4. Kód CPV:     72000000-5 - Služby informačných technológií 

72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo 

72211000-7 - Programovanie systémového a 

používateľského softvéru 

48810000-9 - Informačné systémy 

72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                           62.793,01 EUR bez DPH 

6. Financovanie:    Plán obnovy a odolnosti, vlastné zdroje 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu:   na základe oslovenia dodávateľov a predloženia ponúk v 

       Kombinácii so zverejnením na webovom sídle verejného 

       Obstarávateľa, sociálnych sieťach a Platforme 

       Slovensko.digital 

8. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:   Najlepší pomer ceny a kvality v zmysle Súťažných 

       podkladov. 

       K1: Najnižšia cena s DPH 

       K2: Popis ponúkaného plnenia 

       K3: Lehota dodania 

a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky 

Zákaz 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Spôsob 

overenia 

zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

WDS Solutions s.r.o. 

Mateja Bela 2494/4 

91108 Bratislava 

IČO: 46450424 

info@wds.sk 

viger@wds.sk  

12.01.2022 email Áno ORSR Nie 
Register 

ÚVO 
Nie 

Slovensko.Digital  

Staré Grunty 205/18 

841 04 Bratislava 

IČO: 50158635 

peter.kulich@slovensko.digital 

jan.suchal@slovensko.digital  

12.01.2022 email Áno 

Register 

MVO, web, 

stanovy 

Nie 
Register 

ÚVO 
Nie 

Code Less Mess s. r.o. 

Kukučínova 10 

900 31 Stupava 

IČO: 46900811 

viger@codelessmess.sk  

12.01.2022 email Áno  ORSR Nie 
Register 

ÚVO 
Nie 

mailto:info@wds.sk
mailto:viger@wds.sk
mailto:peter.kulich@slovensko.digital
mailto:jan.suchal@slovensko.digital
mailto:viger@codelessmess.sk
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Continuity spol. s.r.o. 

Jelenia 7 

811 05 Bratislava 

IČO: 51824191 

michal.drobny@continuity.sk 

 

12.01.2022 email Áno  ORSR Nie 
Register 

ÚVO 
Nie 

BRACKETS by TRIAD 

s.r.o. 

Brigádnická 27 

841 10 Bratislava 

IČO: 48065633 

adam.ilcisak@brackets.sk 

pavol.perdik@brackets.sk  

12.01.2022 email Áno  ORSR Nie 
Register 

ÚVO 
Nie 

Binary Confidence s.r.o. 

Špitálska 53 

811 01 Bratislava 

IČO: 47754346 

pavol.draxler@binconf.sk 

jan.adrasko@binconf.sk 

12.01.2022 email Áno  ORSR Nie 
Register 

ÚVO 
Nie 

 

b) zoznam predložených ponúk: 

 

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia / 

dátum 

vyhodnotenia 

Návrh na 

plnenie kritéria 

č. 1 

Návrh na 

plnenie kritéria 

č. 2 

Vyhodnotenie splnenia 

podmienok 
Poznámka 

SOFTIP a.s. 

Krasovského 14 

851 01 Bratislava 

IČO: 36785512 

slacika@softip.sk 

14.02.2022 

o 08:53 hod. / 

5.5.2022 

52.200,00 EUR 

s DPH 
120 dní 

Áno 

§32 ods. 1 písm. e) 

nie je vedený podľa §183 
- 

 

Uchádzač ako jediný predložil ponuku. Ponuku predložil v lehote na predkladanie ponúk.  

Obsah ponuky: 

- Titulný list 

- Obsah ponuky 

- Identifikačné údaje uchádzača 

- Návrh na plnenie kritérií 

- Preukázanie plnenia podmienok účasti – odkaz na Zoznam HS a RPVS 

- JED 

- Vyhlásenie, že zákazku bude zhotovovať bez subdodávateľov 

- Vyhlásenie o samo-vypracovaní ponuky 

- Opis predmetu plnenia 

- List „Zoznam subdodávateľov“ 

- Opis predmetu plnenia - podrobný 

- Vizualizáciu webstránky 

- Prehlásenie o certifikácii ISO v oblasti manažérstva 

- Uchádzač neidentifikoval žiadne dôverné informácie 

Ponuka bola podpísaná predsedom predstavenstva – osobou oprávnenou konať za uchádzača. Komisia verejného 

obstarávateľa ďalej hodnotila splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a overila zápis uchádzača 

v zozname HS vedenom ÚVO ako aj v OR SR. Uchádzač uvedené splnil a nie je evidovaný ani ako osoba so 

zákazom účasti vo VO.  

mailto:michal.drobny@continuity.sk
mailto:adam.ilcisak@brackets.sk
mailto:pavol.perdik@brackets.sk
mailto:pavol.draxler@binconf.sk
mailto:jan.adrasko@binconf.sk
mailto:slacika@softip.sk
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S ohľadom na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, uchádzač predložil JED. Nakoľko išlo o zákazku 

s nízkou hodnotou a nakoľko je verejný obstarávateľ verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. a) overil 

referencie aj Zozname referencií vedenom ÚVO, kde však nebol verejný obstarávateľ schopný identifikovať 

presne tie zákazky, ktoré by vyhovovali požiadavkám. Vyžiadal si preto od uchádzča v lehote 5 pracovných dní: 

Zoznam dodávok poskytnutých služieb za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s 

uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ zákona o VO: 

- Jednu (1) zákazku s poskytnutým plnením rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet 

obstarávanej zákazky bez ohľadu na charakter poskytnutých služieb (dielo, služba), predmetom ktorej 

bolo vytvorenie webovej aplikácie v hodnote min. 10.000 EUR bez DPH a jednu (1) zákazku na 

vytvorenie webu s vlastnosťami rovnakými alebo podobnými ako je tento predmet zákazky v hodnote 

min. 5.000 EUR bez DPH. 

 
A zároveň v rovnakej lehote predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb 

určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Vedúci projektového tímu alebo osoba, ktorá sa bude 

garantom vyvíjaného a dodávaného riešenia musí spĺňať minimálne požiadavky: 3 roky praxe v oblasti vývoja 

aplikácií a webu v kóde a prostriedkami a prostredí, v rámci ktorých zamýšľa ako uchádzač vyvíjať riešenie pre 

verejného obstarávateľa. Dokladom je životopis a/alebo/resp. zoznam dodávaných riešení za posledné tri roky, na 

ktorých sa osoba podieľala a/alebo iný vhodný dôkaz preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe v danej 

oblasti. 

 

Uchádzač v stanovenej lehote splnil svoju povinnosť a doručil verejnému obstarávateľovi referenčnú zákazku ako 

aj životopis hlavného IT programátora /vývojára. 

 

Komisia verejného obstarávateľa sa uzniesla na tom, že uchádzač splnil podmienky účasti a zároveň jeho 

ponuka obsahovala všetky náležitosti. 

S ohľadom na splnenie požiadaviek na predmet zákazky, komisia verejného obstarávateľa pristúpila k bodovému 

ohodnoteniu opisu predmetu zákazky, ktorý predložil uchádzač. Jednotlivý sumár bodov je zahrnutý v tabuľke 

nižśie. Nakoľko bola predložená len jedna ponuka, uchádzač dostal plný počet bodov za cenové kritérium. Druhým 

tabuľkovým kritériom bola lehota dodania. Tu uchádzč vyplnil, že je schopný predmet plnenia dodať v lehote 120 

dní, za čo mu v zmysle bodovacej stupnice prislúcha 1 bod. 

S ohľadom na kvalitatívne kritérium K2 komisia hodnotila uchádzača nasledovne: 

 

Porotca K1 K2a K2b K2c K2d K2e K3 
Súčet 

bodov 

1 50 9 8 8 10 5 1 91 

2 50 9,5 9,5 9,5 9 4,5 1 93 

3 50 10 8,5 7,5 9 5 1 91 

Celkový súčet od všetkých porotcov: 275 

 

K1 – Celková cena za poskytnuté služby s DPH 

K2a – Technologická znalosť 

K2b - Kvalita spracovania UX/UI 

K2c - Efektívna prevádzka  

K2d - Procesná znalosť SDLC 

K2e - Agilita prístupu 

K3 – Lehota dodania 

 

Komisia uchádzačovi takmer nemala čo vytknúť z pohľadu opisu predmetu zákazky resp. plnenia, ktoré uchádzač 

zamýšľa dodať ako službu. Najvýraznejším negatívom, na ktorom sa zhodli členovia komisie bolo výber 

programovacieho jazyka Java, ktorý je na tento typ aplikácií nezvyčajný a môže čiastočne skomplikovať 

opakované použitie tretími stranami (ich schopnosť upraviť si jednoduchým spôsobom aplikáciu, nasadiť ju bez 

komplikácií do produkcie). Formálne je však vyhovujúci požiadavkám verejného obstarávateľa. To riešenie je síce 

technicky v poriadku, ale v záujme rozšíriteľnosti a udržovateľnosti by bol vhodnejší iný stack. 
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9. iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: nerelevantné 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: žiadny 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:   SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 

IČO: 36785512 (pre všetky logické celky) 

12. Cena úspešného uchádzača (v EUR) :   43.500,00 bez DPH; 52.200,00 s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku:    zmluva o dielo, SLA, licenčná zmluva 

14. Podmienky realizácie zmluvy:   v zmysle SP – do 120 dní od účinnosti zmluvy 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby: Mgr. Pavol Krajči, osoba poverená realizáciou VO 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:   Bratislava, 05.05.2022 

17. Komisia:     Ing. Ľubomír Gajdoš (Porotca č. 1) 

 

Mgr. Juraj Jando (Porotca č. 2) 

 

Mgr. Matej Uhlík (Porotca č. 3) 

 

 

18. Prílohy:  

- Výzva s prílohami 

- Oslovenie uchádzačov s potvrdením o doručení 

- Ponuky uchádzačov 

- Oznámenie o výsledku VO 

 


