
                             Zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa,  dňa 13.10.2020 

                      Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania súťaže  

I.  Klasifikácia: zákazka s nízkou hodnotou, podľa § 5 v spojení s § 117 zákona o verejnom obstarávaní         
(VO) v aktuálnom platnom znení; kódy CPV (príloha č. 1 zákona o VO): 79950000-8  Organizovanie výstav, 
veľtrhov a kongresov, 79951000-5 Organizovanie seminárov, 79952000-2 Služby na organizovanie 
podujatí,  80000000-4 Vzdelávacie a školiace služby do 80660000-8. 

Používateľské ID verejného obstarávateľa: 10005970  

Predmet VO: Poskytovanie vybraných služieb v rámci projektu verejného obstarávateľa „Koncipovanie 
a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej 
organizácie NEK“. 

II.   Dňa 20.08.2020 bola zverejnená na webovej adrese/portáli vyhlasovateľa – „Výzva na predloženie 
cenovej ponuky vybraných služieb v rámci projektu verejného obstarávateľa“, s príslušnými prílohami č.1, 
č.2, č.3 k výzve, obsahujúcej podrobnosti a požadované náležitosti k cenovej ponuke pre zabezpečenie 
verejného prístupu k zapojeniu sa do ponukového konania. Zároveň vyhlasovateľ rozposlal a oslovil šesť 
vybraných organizácií, zaoberajúcich sa podľa prieskumu oblasťou podnikania v predmete výzvy a určil 
termín pre predkladanie záväzných ponúk poštou, alebo osobne najneskôr do 09.10.2020 do 14.00 hod.  

III.   Dňa 09.10.2020 štatutárny orgán vyhlasovateľa vymenoval Hodnotiacu komisiu (ďalej len „HK“) na 
účely vyhodnotenia cenových ponúk v rámci VO, spĺňajúcich príslušné odborné kritériá hodnotenia.  

IV.  Dňa 12.10.2020 o 14.00 hod sa uskutočnilo neverejné rokovanie HK a otváranie obálok vo veci 
vyhodnocovania doručených ponúk záujemcov v ponukovom konaní. Komisia konštatovala, že počas 
priebehu súťaže neobdŕžal vyhlasovateľ VO žiadne relevantné písomné a ani mailové dopyty či vysvetlenia 
k podmienkam a obsahu súťaže a ani žiadne podnety, či sťažnosti.; ďalej že na základe výzvy zverejnenej 
na portáli vyhlasovateľa sa individuálne neprihlásili v stanovenej lehote žiadni ďalší individuálni uchádzači 
a do podateľne vyhlasovateľa doručili v stanovenom termíne podľa pokynov výzvy svoje ponuky šiesti 
záujemcovia a to:  

1. BIC Consult, s.r.o. ,   Opatovská 23, 911 01 Trenčín, IČO: 36 342 149, konateľ: Ing. Jozef Gerliczy,  

2. NPS, s.r.o.,   168 Lubina, 916 12, IČO: 36 678 708, konateľ: Ing. Miroslav Majtáz, MBA  

3. KPS A - Z, s.r.o.,   Nemcovej 30, 040 01 Košice, IČO: 36 741 329, konateľ : Peter Horňák,  

4. POH, s.r.o.,   Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen, IČO: 52 713 725, konateľ: Matej Plesník, DiS. 

5. Bánovská regionálna rozvojová agentúra BRRA,   Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45 746 940, 
konateľ: Branislav Bernátek  

6. M-LAN Management, s.r.o.,   Šúrska 2, Modra 900 01, IČO: 36 285 501, konateľ: PhDr. Marián Lančarič. 

V.  Hodnotiaca komisia konštatovala, že súťaž prebehla bez závad, v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní v platnom znení ku dátumu vyhlásenia súťaže a podmienkami súťaže, jednotlivé organizácie 
splnili súťažné podmienky bez výhrad a v celom rozsahu. O priebehu hodnotiaceho procesu a výsledkoch 
verejného obstarávania bola vyhotovená Zápisnica dňa 12.10.2020.  

VI.  Na základe splnených kritérií bol víťazom súťaže vybraný pre plnenie predmetu súťaže uchádzač s 
najnižšou cenovou ponukou.... 29 400,00 € a to: obchodná spoločnosť  KPS A - Z, s.r.o., Nemcovej 30, 040 
01 Košice, IČO: 36 741 329. 

 

V Bratislave, dňa 13.10.2020 

Vyhlasovateľ VO, zastúpený: Ing. Jozef Kovačovič, v.r.,  štatutárny orgán 


