
Záznam z vyhodnotenia ponúk 

 

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

2. Predmet zákazky:                 Odborné služby v oblasti patentovej ochrany 

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

4. Kód CPV:     79120000-1 

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 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 
Banská Bystrica* 

Dátum oslovenia 21.07.2022 o 15:10 hod. 

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

Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky https://orsr.sk/vypis.asp?ID=437002&SID=3&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 Ing. Dušan Kendereški, Tuřanka 115a, 627 00 Brno, Česká republika 

Dátum oslovenia 21.07.2022 o 15:10 hod. 

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

Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky 

https://inpartners.cz/dusan-kendereski/  * 
 



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 

* - oslovení uchádzači Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. a Ing. Dušan Kendereški používajú rovnaké 

označenie „INPARTNERS“, jedná sa však o dva samostatné subjekty s nezávislou právnou subjektivitou, z toho 

jeden založený v podmienkach SR a druhý v podmienkach ČR. Každý z nich poskytuje svoje služby samostatne, 

na svoje meno a svoj účet. 

Názov osloveného dodávateľa Mgr. Jana Šuranová Traplová, Přístavní 531/24, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, Česká republika 

Dátum oslovenia 21.07.2022 o 15:10 hod. 

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

Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky 

https://vyhledavac.cak.cz/Company/Details/bec5ddb8-5323-e711-
80d5-00155d040b0c  

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 

Mgr. Jana Šuranová 
Traplová, Přístavní 
531/24, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice, Česká 
republika 

21.07.2022 
o 16:47 hod. 

50 000,- EUR 
bez DPH 

Uchádzač je 
oprávnený poskytovať 

služby, ktoré sú 
predmetom zákazky 

Uchádzač 
predložil 
všetky 

požadované 
doklady 

Zathurecka 
INPARTNERS GROUP 
s.r.o., Kláry Jarunkovej 
4, 974 01 Banská 
Bystrica 

22.07.2022 
o 10:01 hod. 

47 500,- EUR 
bez DPH 

Uchádzač je 
oprávnený poskytovať 

služby, ktoré sú 
predmetom zákazky 

Uchádzač 
predložil 
všetky 

požadované 
doklady 

Ing. Dušan Kendereški, 
Tuřanka 115a, 627 00 
Brno, Česká republika 

22.07.2022 
o 13:22 hod. 

42 500,- 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:    Ing. Dušan Kendereški 
 
11. Cena úspešného uchádzača:     42 500,- EUR bez DPH 
 
12. Spôsob vzniku záväzku:     Rámcová dohoda o poskytnutí služieb 
 
13. Podmienky realizácie zmluvy:                                          viď Rámcová dohoda o poskytnutí služieb 
 
14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Marek Havaš – na základe splnomocnenia 
 
15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    V Bratislave, 29.07.2022 


