
Projekt 

Výskum a vývoj produktu ECOGI v spoločnosti KYBERNETES 

 

Verejný obstarávateľ:        KYBERNETES, s.r.o.  
podľa § 8 ods.1)   Omská 14  

zákona č. 343/2015 Z.z.                040 01 Košice 
IČO:     36 734 519 

VEC: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

Vážený uchádzač, 

 v zmysle §55 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a v zmene a doplnení niektorých zákonov Vám 
oznamujeme rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia Vašej ponuky podanej do súťaže 

 
NÁZOV ZÁKAZKY: „Softvéry pre výskumno-vývojovú úlohu v spoločnosti KYBERNETES, s.r.o.“ 
ZÁKAZKA Z HĽADISKA LIMITU: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 
DRUH PREDMETU: Tovary  
ZVEREJNENÉ: www.kybernetes.sk a www.partnerskadohoda.sk 

 

VÝSLEDOK VYHODNOTENIA PONÚK A PORADIE UCHÁDZAČOV: 

Poradie 
doručených  

ponúk 
Uchádzač 

VÝSLEDOK 
HODNOTENIA 

Celková cena 
zákazky 

v EUR s DPH 

Zoradenie 
ponúk podľa 

kritéria 
hodnotenia 

ČASŤ 1 - Softvér pre  projektovanie elektro  (logický celok č.1) 

2. 

I.E.S. s.r.o. 
(Inteligentné elektrické systémy) 
Textilná 7 
040 12 Košice 

Bola prijatá 27.980,00 1. 

INFORMÁCIA O CHARAKTERISTIKÁCH A VÝHODÁCH PRIJATEJ PONUKY:  Z d ô v o d n e n i e 

Víťazná ponuka splnila všetky podmienky účasti v zmysle podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponúk 
a v súťažných podkladoch. V hodnotení celkovej prijateľnosti splnila všetky podmienky požadované osobou podľa § 8 
ods. 1) písm. c) a cenové plnenie bolo najnižšie zo všetkých uchádzačov a bolo pre verejného obstarávateľa prijateľné. 

3. 

EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.  
organizačná zložka 
Bernolákova 1/A 
901 01 Malacky  

Nebola prijatá 28.440,00 2. 

ČASŤ 2 -   Softvér pre  strojné projektovanie a simuláciu (logický celok č.2) 

1. 
Computer Controls SK s.r.o. 
Zamarovská 229 
911 05 Zamarovce 

Bola prijatá 15.400,00 1. 

INFORMÁCIA O CHARAKTERISTIKÁCH A VÝHODÁCH PRIJATEJ PONUKY:  Z d ô v o d n e n i e 

Víťazná ponuka splnila všetky podmienky účasti v zmysle podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponúk 
a v súťažných podkladoch. V hodnotení celkovej prijateľnosti splnila všetky podmienky požadované osobou podľa § 8 
ods. 1) písm. c) a cenové plnenie bolo pre verejného obstarávateľa prijateľné. 

Upozornenie: 

Podľa § 11 ods. 1) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť 
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2, alebo ktorých subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Ďakujeme za účasť v súťaži.   

S úctou a pozdravom. 

 

 

                                 ...............................................   
                Ing. Ján Liguš, PhD. 
        konateľ spoločnosti KYBERNETES, s.r.o. 

 
1 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. 

http://www.kybernetes.sk/
http://www.partnerskadohoda.sk/

