
 
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 

 

 

1. Názov vyhlasovateľa/prijímateľa:   INFINITY GROUP a.s. 

2. Predmet/názov zákazky:    Inteligentné inovácie v INFINITY GROUP a.s. 

       Časť č. 1: Inovácia procesu – Digitálne dvojča 

3. Druh zákazky (tovary/služby/práce):  tovary 

5. Operačný program:    Integrovaná infraštruktúra 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu:  Na základe výzvy/oslovenia potenciálnych 

dodávateľov a následného predloženia ponúk 

 

7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:  Najnižšia celková cena za predmet zákazky  

       bez DPH 

8. Identifikovanie vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 

vyhodnocované: 

a) Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov a dátum ich oslovenia 
 

Názov osloveného dodávateľa Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať 

predmet 

zákazky – 

v rozsahu 

predmetu 

zákazky 

(áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 
áno/nie 

GX SOLUTIONS, a.s. 

Galvaniho 12 

821 04 Bratislava 

10.03.2021 
Písomne/Elektronicky

/priame oslovenie 
áno 

 
áno 

Minerva Slovensko, a.s. 

Sokolská 7 

960 01 Zvolen 

10.03.2021 
Písomne/Elektronicky

/priame oslovenie 
áno 

 
áno 

CEIT, a.s. 

Univerzitná 8661/6A 

010 08 Žilina 

10.03.2021 
Písomne/Elektronicky

/priame oslovenie 
áno 

 
áno 

 

b) Informácia o oprávnenosti potenciálnych dodávateľov dodávať tovar 

 

Názov osloveného dodávateľa Overenie oprávnenosti dodávať tovar 

GX SOLUTIONS, a.s. 

Galvaniho 12 

821 04 Bratislava 

Prostredníctvom Obchodného registra- dodávateľ je oprávnený 

dodávať tovar 

Overenie bolo vykonané v čase realizácie prieskumu trhu  

dňa 10.03.2021 

Minerva Slovensko, a.s. 

Sokolská 7 

960 01 Zvolen 

Prostredníctvom Obchodného registra- dodávateľ je oprávnený 
dodávať tovar 

Overenie bolo vykonané v čase realizácie prieskumu trhu  

dňa 10.03.2021 

CEIT, a.s. Prostredníctvom Obchodného registra- dodávateľ je oprávnený 



Univerzitná 8661/6A 

010 08 Žilina 

dodávať tovar 

Overenie bolo vykonané v čase realizácie prieskumu trhu  

dňa 10.03.2021 

c) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku 
 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 

ponuku 

Dátum predloženia 

ponúk/ 

 

dátum vyhodnotenia 

ponúk 

Návrh na 

plnenie 

kritéria:
 

 

Najnižšia cena 

bez DPH 

v eur 

 
Poradie 

CEIT, a.s. 

Univerzitná 8661/6A 

010 08 Žilina 

01.04.2021 

o 16:04 hod. 

doručená 

elektronicky 

/ 

06.05.2021 

56 152,00 € 1.miesto  

SOVA Digital, a.s. 

Bojnická 3 

831 04 Bratislava 

01.04.2021 

o 15:39 hod. 

doručená 

elektronicky 

/ 

06.05.2021 

85 502,00 € 2.miesto 

 

d) Posúdenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 

zákazky 

 
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na 

predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe 

kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom 

mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na 

predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, ktorí predložili 

ponuku.  

 

Prijímateľ uplatnil pravidlo, že v prípade, ak bola predložená viac ako jedna ponuka, vyhodnocuje 

splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení 

ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, 

ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

 

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil 

ponuku 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok 

účasti: 

 

splnil/nesplnil 

Vyhodnotenie splnenia 

požiadaviek na 

predmet zákazky 

 

splnil/nesplnil 

Poznámka 

CEIT, a.s. 

Univerzitná 8661/6A 

010 08 Žilina 

splnil splnil 

Cena ponúknutá dodávateľom 

bola v porovnaní s výškou 

predpokladanej hodnoty zákazky 

podstatne nižšia. Nakoľko ide 

o uchádzača, ktorý je vlastníkov 

softvéru, vyhlasovateľ 

nepovažuje cenu ponúknutú 

dodávateľom za mimoriadne  

nízku. Uchádzač deklaroval už 



v rámci vykonaného  prieskumu 

trhu na určenie PHZ cenu 

56 152,00 eur bez DPH.   

 

e) Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie dodávateľov 
 

Dodávateľ/obchodné meno/sídlo alebo miesto 

podnikania 

Kritérium na 

vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena bez 

DPH 

Poradie a výsledok 

vyhodnotenia ponúk 

CEIT, a.s. 

Univerzitná 8661/6A 

010 08 Žilina 

56 152,00 € 1.miesto/úspešný 

SOVA Digital, a.s. 

Bojnická 3 

831 04 Bratislava 

85 502,00 € 2.miesto/neúspešný 

 

9.  Zoznam vylúčených dodávateľov  a dôvod i ch vylúčenia: Nebol vylúčený žiadny dodávateľ 

 

10. Identifikácia úspešného uchádzača:                       CEIT, a.s. 

        Univerzitná 8661/6A 

        010 08 Žilina 

11. Konečná zmluvná cena úspešného uchádzača :  56 152,00 € bez DPH 

        67 382,40 € s DPH 

12. Spôsob vzniku záväzku:     Zmluva o dielo 

13. Lehota plnenia:      15 mesiacov 

14. Miesto realizácie:       INFINITY GROUP a.s. 

Pstruša 813 

962 02 Vígľaš 

 

 

13. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Ing. Viera Sotníková 

                                                                                   odborný garant  

pre proces zadávania zákazky 

 

Ing. Tomáš Pilát 

predseda predstavenstva 

 

14.  Miesto a dátum  vyhodnotenia ponúk:   20.05.2021 

Zvolen 

 

15. Prílohy:             

1. Výzva na predkladanie ponúk 

2. Doklad o zaslaní Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom  

3. Výpisy z www.orsr.sk – oslovení potenciálni dodávatelia 

4. Predložené ponuky a doklady preukazujúce dátum predloženia ponuky 

5. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk a doklady preukazujúce zaslanie Oznámenia 

o výsledku vyhodnotenia ponúk 

http://www.orsr.sk/


6. Print screen zverejnenej výzvy 

7. Doklad o zaslaní informácie o uverejnení výzvy na  zakazkycko@vlada.gov.sk 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk

