
1. 

2. 

3. 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu; 

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch;

 Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a 

kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, 

netechnologických inovácií;

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 v súvislosti s projektom: 

Webová stránka: www.virtue.sk

Komisia:

Štatutár Rastislav Pepel

Mobil: 0903 465 879

e-mailový kontakt: Rastislav Pepel <pepel@virtue.sk>

Výberová komisia sa nezriaďuje. Predložené ponuky vyhodnocuje štatutár samostatne.

Sídlo:
Malinovského 243

916 21  Čachtice

IČO: 34116800

DIČ:  2020381319

Záznam z prieskumu trhu

Názov zákazky:

„Súťaž - Služby súvisiace so zabezpečením publicity v rámci tvorby e-shopov a online marketingu“

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Obstarávateľ“):

Žiadateľ / prijímateľ je obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obchodný názov: Virtue s. r. o.

IČ DPH:  SK2020381319

Malosériová výroba konfekcie s prvkami slovenského folklóru spoločnosťou Virtue s.r.o., 

číslo ITMS 2014+: 302031H012 

Zastúpený:  Rastislav Pepel
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4. 

P.č. Množstvo

1. 1

2. 1

3. 1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): 

Kód a Názov CPV: 

Druh zákazky:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Lehota dodania predmetu zákazky:

5. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

Vyhodnocovala sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.

6. 

Obstarávateľ zverejnil Výzvu na predloženie cenovej ponuky na stránke:

https://www.virtue.sk/index.php/obstaravanie/e-shop

Obstarávateľ zverejnil všetky súťažné podklady na stránke: 

https://www.virtue.sk/index.php/obstaravanie/e-shop

a zabezpečil k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.

48480000-6 - Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligence

Predmetom vyhodnotenia je dodávka:

Vymedzenie predmetu zákazky / logický celok

sídlo spoločnosti Virtue s.r.o., Čachtice

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

Predmetom zákazky je tvorba eshopu, marketingové činnosti pre navyšovanie obratu /KPI, ROI a

analytika a SEO. Podrobný popis je uvedený v Prílohe č.1 Výzvy na predkladanie ponúk.

Dodanie služieb

Tvorba eshopu 

Marketingové činnosti pre navyšovanie obratu / KPI, ROI

Analytika a SEO 

Vymedzenie predmetu obstarávania:

3 mesiace

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Obstarávateľom Dodávateľovi.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu

zmluvy.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Zadávateľ vyhodnocoval cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet zákazky.
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P.č.

Oprávnenie 

podnikať 

v súvislosti 

s predmetom 

zákazky 

Uložený zákaz 

účasti 

vo verejnom 

obstarávaní

1

áno neuložený

2

áno neuložený

3

áno neuložený

7. 

8. 

P.č.

1

2

3

Informácia o tom, ktorí uchádzači predložili cenovú ponuku:

Nasledovní potenciálni dodávatelia predložili svoju ponuku:

Názo a sídlo

potenciálneho dodávateľa

Spôsob predloženia 

cenovej ponuky

CreativeSites, s.r.o.

Heyrovského 8

Bratislava 841 03

36662674 21.5.2020

Obstarávateľ zverejnil výzvu na predloženie cenovej ponuky na svojej webovej stránke

https://www.virtue.sk/index.php/obstaravanie/e-shop.

Zoznam uchádzačov, ktorí si vyžiadali súťažné podklady:

Súťažné podklady neboli uchádzačmi vyžiadané.

Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych dodávateľov: 

Obstarávateľ vykonal prieskum trhu potenciálnych dodávateľov. 

Vyššie uvedení oslovení potenciálni dodávatelia boli oslovení z dôvodu, že spĺňajú podmienky:

 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu.

Obstarávateľom boli oslovení nasledovní potenciálni dodávatelia:

15.5.2020

priame oslovenie – 

písomná výzva e-mailom

Názo, sídlo a IČO

potenciálneho dodávateľa

Dátum odoslania 

písomnej výzvy
Spôsob oslovenia

CreativeSites, s.r.o.

Heyrovského 8

Bratislava 841 03

IČO: 36662674

15.5.2020

priame oslovenie – 

písomná výzva e-mailom

Evosoft s.r.o.

Ševčenkova 697/18

Medzilaborce 068 01

IČO: 50726331

15.5.2020

priame oslovenie – 

písomná výzva e-mailom

JPsoftware s.r.o.

Študentská 1

Košice 040 01

IČO: 36602175

IČO 

potenciálneho 

dodávateľa

Dátum predloženia 

cenovej ponuky

pošta

Evosoft s.r.o.

Ševčenkova 697/18

Medzilaborce 068 01

50726331 25.5.2020 pošta

JPsoftware s.r.o.

Študentská 1

Košice 040 01

36602175 25.5.2020 pošta
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9. 

10.





P.č.

1

2

3

11.

P.č.

1

2

3

Evosoft s.r.o.

Ševčenkova 697/18

Medzilaborce 068 01

50726331 spĺňa vyplnená a štatutárom podpísaná 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia

JPsoftware s.r.o.

Študentská 1

Košice 040 01

36602175 spĺňa vyplnená a štatutárom podpísaná 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia

Vyhodnotenie cenový ponúk - požiadavky na predmet zákazky:

Požadované technické požiadavky sú prílohou výzvy na predloženie cenovej ponuky - Príloha č. 1 -

Technická špecifikácia.

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača
Požiadavky na 

predmet zákazky

Predložený doklad, ktorý 

preukazuje splnenie požiadavky 

na predmet zákazky

CreativeSites, s.r.o.

Heyrovského 8

Bratislava 841 03

36662674 spĺňa vyplnená a štatutárom podpísaná 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia

CreativeSites, s.r.o.

Heyrovského 8

Bratislava 841 03

36662674 spĺňa

Neuložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní

Evosoft s.r.o.

Ševčenkova 697/18

Medzilaborce 068 01

50726331 spĺňa

JPsoftware s.r.o.

Študentská 1

Košice 040 01

36602175 spĺňa

Vyhodnotenie cenový ponúk - podmienka účasti:

Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v

rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu obstarávania.

Neuložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača

Oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo 

poskytovať službu v 

závislosti od 

Informácia o tom, ktorí oslovení dodávatelia cenovú ponuku napriek zaslaniu písomnej výzvy na

predloženie cenových ponúk nepredložili:

Všetci oslovení dodávatelia predložili cenovú ponuku.

spĺňa

spĺňa

spĺňa
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12. 

13. 

P.č.

1

2

3

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

14. 

Umiestnenie / 

Poradie

1

3

2

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

Sumarizačná tabuľka s vyhodnotením cenových ponúk:

Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku

Komplexná cena za celý 

predmet zákazky 

v EUR bez DPH*

CreativeSites, s.r.o.

Heyrovského 8

Bratislava 841 03

IČO: 36662674

19 060,00

Evosoft s.r.o.

Ševčenkova 697/18

Medzilaborce 068 01

IČO: 50726331

20 550,00

JPsoftware s.r.o.

Študentská 1

Košice 040 01

IČO: 36602175

20 200,00

JPsoftware s.r.o.

Študentská 1

Košice 040 01

36602175 20 200,00

Zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom záverečného vyhodnotenia na základe kritérií na

vyhodnotenie ponúk:

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača

Komplexná cena za celý predmet 

zákazky 

v EUR bez DPH*

CreativeSites, s.r.o.

Heyrovského 8

Bratislava 841 03

36662674 19 060,00

Evosoft s.r.o.

Ševčenkova 697/18

Medzilaborce 068 01

50726331 20 550,00

Všetky predložené / získané cenové ponuky, ktoré boli predložené v stanovej lehote boli akceptované a

zahrnuté do vyhodnotenia.

Odôvodnenie: Všetky predložené / získané cenové ponuky sú úplné. Obsah všetkých predložených /

získaných cenových ponúk zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie

cenovej ponuky. Všetci dodávatelia sa vyjadrili k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým

stanoveným parametrom zadaným verejným obstarávateľom. Všetky cenové ponuky sú rozpísané na

najnižšiu úroveň detailnosti položiek a spĺňajú požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky.

Zoznam cenových ponúk, ktoré obstarávateľ nezahrnul do záverečného vyhodnotenia kritérií, spolu s

odôvodnením:
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15. 

Identifikácia úspešného uchádzača:

Návrh na plnenie kritérií úspešného uchádzača členený podľa položiek:

Komplexná cena za celý predmet zákazky:

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

Zdôvodnenie výberu:

S vybratým uchádzačom bude uzavretá písomná forma zmluvy:

16. 

17. 

Komárno, dňa 14.07.2021

19 060,00

Víťazný uchádzač splnil podmienky účasti:

 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň u víťazného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

Víťazný uchádzač vo svojej ponuke preukázal plnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet

zákazky.

Predmet zákazky / logický celok Cena bez DPH*

Tvorba eshopu 10 860,00

Marketingové činnosti pre 

navyšovanie obratu / KPI, ROI
5 000,00

Analytika a SEO 3 200,00

CreativeSites s.r.o. - balík profi s 

dizajnom na mieru- Virtue

Zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky:

Ing. Zuzana Pálovicsová 

(osoba splnomocnená na výkon 

verejného obstarávania)

Zmluva o dielo

Najnižšia komplexná cena za celý predmet obstarávania.

14.07.2021

Dátum vyhodnotenia ponúk:

Podpis štatutára:

Štatutár  Rastislav Pepel

CreativeSites s.r.o. - Seo a napojenie na 

google Analytics-Virtue

CreativeSites s.r.o. - balík profi a 

doplnkové funkcie- Virtue

Názov z víťaznej cenovej ponuky

Obstarávateľ vyhodnotil cenové ponuky komplexne – komplexnú cenu za celý predmet zákazky, pričom

kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena

celkom na celý predmet zákazky komplexne.

CreativeSites, s.r.o.

Heyrovského 8

Bratislava 841 03

IČO: 36662674
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