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Bratislava, 21.07.2022 

ZÁPISNICA 
pre zákazku realizovanú podľa kapitoly 3.6 Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 

obstarávania/obstarávania v platnom znení (ďalej len „príručka“) 
 

1. IDENTIFIKÁCIA ZADÁVATEĽA ZÁKAZKY: 

názov: MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 
sídlo: Novozámocká 1/67, 949 05  Nitra 
IČO: 37 986 805 
DIČ: 2022374805 
IČ DPH: SK2022374805 (registrovaná podľa § 4 zákona o DPH) 
zastúpený: MUDr. Pavol Janega, PhD., riaditeľ 

2. NÁZOV ZÁKAZKY: 

Vývoj softvérového nástroja pre správu používateľov, vzoriek a vyhodnocovanie analýzy 
(Bioarchív) 

3. DRUH ZÁKAZKY: 

Služby 

4. FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA: 

Závažné civilizačné ochorenia a COVID-19 (ITMS: 313011AVH7) 

5. SPÔSOB VYKONANIA PRIESKUMU TRHU: 

Na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cenových ponúk 

6. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: 

Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH. 

7. ZOZNAM OSLOVENÝCH DODÁVATEĽOV: 

p.č. označenie uchádzača dátum 
oslovenia 

spôsob 
oslovenia 

1 
Plaut Slovensko, s.r.o. 
Karloveská 34, 841 04  Bratislava 
IČO: 35 785 284 

06.06.2022 mailom 
obchod@plaut.sk 

2 
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 
K Železnej studienke 27, 811 04  Bratislava 
IČO: 00 685 399 

06.06.2022 mailom 
marian.havalec@bsp.sk 

3 
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 
Drobného 29, 844 07  Bratislava 
IČO: 31 364 381 

06.06.2022 mailom 
krabac@trexima.sk 
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8. ZOZNAM PREDLOŽENÝCH PONÚK A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA: 

ponuka označenie uchádzača 
dátum a čas  
predloženia 

ponuky 

spôsob  
predloženia ponuky 

návrh na plnenie 
kritéria 

(EUR bez DPH) 

1 
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 
Drobného 29, 844 07  Bratislava 
IČO: 31 364 381 

15.06.2022 
11:23:31 

mailom 
chachula@eurodotacie.sk 675 000,00 

2 

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 
K Železnej studienke 27, 811 04  
Bratislava 
IČO: 00 685 399 

15.06.2022 
15:01:44 h 

mailom 
chachula@eurodotacie.sk 549 900,00 

3 
Plaut Slovensko, s.r.o. 
Karloveská 34, 841 04  Bratislava 
IČO: 35 785 284 

15.06.2022 
16:12:09 h 

mailom 
chachula@eurodotacie.sk 504 500,00 

9. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY: 
V zmysle kapitoly 3.1 bod 10 príručky: 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. 

 

ponuka označenie uchádzača požiadavky kladené 
na predmet zákazky 

3 
Plaut Slovensko, s.r.o. 
Karloveská 34, 841 04  Bratislava 
IČO: 35 785 284 

splnené 

oprávnenie dodávateľ predmet zákazky: splnené 
Výpis z obchodného registra, Výpis zo zoznamu hosp. subjektov 

odborné kvalifikované osoby určené na plnenie 
zmluvy:   

kľúčový expert č. 1 – 
špecialista na 
integrácie 
informačných systémov 
(IT 
programátor/vývojár) 

§ min. 5 rokov odbornej praxe oblasti návrhu a realizácie 
integračných rozhraní informačných systémov 

§ minimálne dve úspešne zvládnuté integrácie komplexného 
informačného systému na iné informačné systému, pričom každá 
táto profesionálna praktická skúsenosť bola na projekt 
integrovaný na aspoň jeden referenčný register (referenčný 
register je definovaný v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o eGovermente), alebo v ekvivalentnom zákone 
napr. Register fyzických osôb (RFO), Register právnických osôb 
(RPO), Register adries (RA), eZdravie podľa zákona č. 
153/2013a iné. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie 
ekvivalentných, teda obdobných registrov/referenčných 
registrov, ktoré sú využívané v iných krajinách ako SR 

splnené 

kľúčový expert č. 2 – 
databázový špecialista 
(IT 
programátor/vývojár) 

§ min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu databázových 
štruktúr, dizajnu systému na vynucovanie referenčnej integrity, 
vytvárania databázových procedúr a výberov 

§ minimálne jedna praktická skúsenosť v rámci projektu na 
databáze veľkej veľkosti (viac ako 3 TB, viac ako 100 mio riadkov 
v tabuľke faktov) 

splnené 

kľúčový expert č. 3 – 
analytik špecialista 
návrhu informačných 
systémov (IT analytik) 

§ min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu informačných 
systémov v oblasti sociálnych alebo zdravotných služieb, 
poistenia alebo ekvivalent 

splnené 

kľúčový expert č. 4 – 
IT/IS konzultant oblasť 
dátovej kvality 

§ min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti informačných technológií 
§ minimálne dve praktické skúsenosti v oblasti návrhu 

a implementácie funkčnosti a procedúr dátovej kvality 
splnené 
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informačných systémov, pričom aspoň jeden z týchto projektov 
bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia pre 
stotožňovanie údajov voči referenčným údajom 

kľúčový expert č. 5 – 
konzultant pre oblasť 
bezpečnosti, 

§ min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti implementácie bezpečnosti 
aplikačnej infraštruktúry informačných systémov 

§ minimálne dve praktické skúsenosti v oblasti implementácie 
bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov 

splnené 

10. ZOZNAM VYLÚČENÝCH DODÁVATEĽOV S UVEDENÍM DÔVODU ICH VYLÚČENIA: 

ponuka označenie uchádzača odôvodnenie vylúčenia 

- - - 

11. IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO DODÁVATEĽA: 

ponuka označenie uchádzača návrh na plnenie kritérií výsledné poradie 

3 
Plaut Slovensko, s.r.o. 
Karloveská 34, 841 04  Bratislava 
IČO: 35 785 284 

504 500,00 1. 

 
Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k  potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Chachula MUDr. Pavol Janega, PhD. 
osoba zodpovedná za obstarávanie riaditeľ 


