
 
 
 
 
 

 
 

 
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon“) 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov K.I.T., spol. s r.o. 
Poštová adresa 9. mája 5 
Mesto Trnava 
PSČ 91702 
IČO 36246255 
DIČ 2020166731 
IČ DPH SK2020166731 
Kontaktná osoba Ing. František Miksa PhD., konateľ spoločnosti 
tel. č.  +421 421 33 553 60 41 
e-mail projekt@kit.sk 
adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ www.kit.sk 

 
2. Identifikácia projektu 

Názov projektu 
Tvorba a realizácia vzdelávacieho programu určeného pre 
servisných pracovníkov automatizovanej techniky 

Číslo ITMS2014+ 312011G616 
Operačný program Operačný program Ľudské zdroje 

 
3. Názov zákazky  
Metodik 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na poskytnutie služieb, poradenstva metodických usmernení 

nevyhnutných k príprave a tvorbe vzdelávacích programov a príslušnej dokumentácie, učebných textov, učebných 

materiálov a ostatných dokumentov pre vytvárané vzdelávacie programy, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie 

stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z Operačného programu: Ľudské zdroje. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania 

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 
Služby týkajúce sa praktického vzdelávania 80530000-8 

 
8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
Pre výber dodávateľa bola vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky uvedená v ponukách uchádzačov. Ako 

úspešný uchádzač bol vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky bez DPH. 

 

9. Ponuky: 
Počet predložených ponúk   3 

Počet vyhodnocovaných ponúk  3 



 
 
 
 
 

 
 

 
10. Identifikácia úspešného uchádzača: 
Ako úspešná bola vyhodnotená ponuka uchádzača: 

Ing. Martin Neštický, PhD., Ulica Bosniacka 6876/73, 91705 Trnava, IČO: 50975463 4 800,00 EUR 
 

11. Identifikácia neúspešných uchádzačov: 
Ako neúspešné boli vyhodnotené ponuky uchádzačov: 

ELECTROMEN s.r.o., Kameničná 542, 946 01 Kameničná, IČO: 46425284   5 250,00 EUR 

Qintec a.s., Štefánikova 23, 917 01 Trnava, IČO: 45845271    6 000,00 EUR 

 

12. Identifikácia vylúčených uchádzačov: 
Všetci uchádzači, ktorí predložili cenové ponuky, preukázali splnenie podmienok stanovených vo výzve, preto žiadna 

z predložených ponúk nebola z procesu hodnotenia vylúčená. 

 

13. Opravné prostriedky: 
Pri zvolenom postupe zadávania zákazky nie je možné proti vyhodnoteniu ponúk podať námietky. 

 

Trnava, 09.11.2018 
 
 
 
 

............................................................................ 
Ing. František Miksa PhD., konateľ spoločnosti 


