
Záznam z vyhodnotenia ponúk - doplnenie 

 

1. Názov prijímateľa:     P e W a S s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava 

2. Predmet zákazky:                 Príprava a aktualizácia inovačného business plánu 

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

4. Kód CPV:     72221000-0 

5. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:  Aquaholder – Ošetrenie osiva zamerané na zvýšenie  

       odolnosti osiva voči suchu, 313041BIC1 

6. Operačný program:    Operačný program integrovaná infraštruktúra, kód výzvy  

       OPII-MH/DP/2021/12.1-33 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu:   oslovením prostredníctvom e-mailu 

8. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk:  najnižšia celková cena v EUR bez DPH 

 

a) zoznam oslovených dodávateľov: 

Názov osloveného dodávateľa TS finance s.r.o., Račianska 26D, 831 02 Bratislava 

Dátum oslovenia 30.08.2022 o 15:30 hod. 

Spôsob oslovenia e-mail 
Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) áno 

Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky https://orsr.sk/vypis.asp?ID=617033&SID=2&P=0  
Zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní (áno/nie) nie  

Spôsob overenia zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-
podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html  

Prijatá ponuka: áno/nie áno 

 

Názov osloveného dodávateľa FINTAX EU s. r. o., Páričkova 1099/22, 821 08 Bratislava 

Dátum oslovenia 30.08.2022 o 15:30 hod. 

Spôsob oslovenia e-mail 
Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) áno 

Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky https://orsr.sk/vypis.asp?ID=184506&SID=2&P=0  
Zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní (áno/nie) nie  

Spôsob overenia zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-
podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html  



Prijatá ponuka: áno/nie áno 

 

Názov osloveného dodávateľa Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 

Dátum oslovenia 30.08.2022 o 15:30 hod. 

Spôsob oslovenia e-mail 
Oprávnenie dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) áno 
Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky https://orsr.sk/vypis.asp?ID=172543&SID=2&P=0  
Zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní (áno/nie) nie 

Spôsob overenia zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-
podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html  

Prijatá ponuka: áno/nie áno 

 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie kritéria 

Vyhodnotenie 
splnenia podmienok Poznámka 

TS finance s.r.o., 
Račianska 26D, 831 02 
Bratislava 

05.09.2022 
o 13:45 hod. 

49 500,- EUR 
bez DPH 

Uchádzač je 
oprávnený poskytovať 

služby, ktoré sú 
predmetom zákazky 

Uchádzač 
predložil 
všetky 

požadované 
doklady 

FINTAX EU s. r. o., 
Páričkova 1099/22, 821 
08 Bratislava 

05.09.2022 
o 15:46 hod. 

50 000,- EUR 
bez DPH 

Uchádzač je 
oprávnený poskytovať 

služby, ktoré sú 
predmetom zákazky 

Uchádzač 
predložil 
všetky 

požadované 
doklady 

Centire s. r. o., 
Záhradnícka 72, 821 08 
Bratislava 

07.09.2022 
o 15:50 hod. 

55 000,- EUR 
bez DPH 

Uchádzač je 
oprávnený poskytovať 

služby, ktoré sú 
predmetom zákazky 

Uchádzač 
predložil 
všetky 

požadované 
doklady 

 

c) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

 

9. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Neuplatňuje sa 
 

10. Identifikácia úspešného uchádzača:    TS finance s.r.o. 
 
11. Cena úspešného uchádzača:     49 500,- EUR (nie je platcom DPH) 



 
12. Spôsob vzniku záväzku:     Rámcová dohoda o poskytnutí služieb 
 
13. Podmienky realizácie zmluvy:                                          Lehota plnenia: do 30.11.2023 

 
Miesto realizácie: sídlo prijímateľa  

 
14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Marek Havaš – na základe splnomocnenia 
 
15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    V Bratislave, 13.09.2022 


