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Príloha č.4 Záznam z prieskumu trhu 

Záznam z prieskumu trhu 

1. Názov prijímateľa:   VÚEZ, a.s. 

2. Názov zákazky:  Počítačový systém 

3. Predmet zákazky: Počítačový systém je technologický priemyselný počítačový systém určený  pre 

vizualizáciu a archiváciu dát a inštaláciu aplikačného programového vybavenia, 

pre montáž do rozvádzača pre ultrazvukovú diagnostiku a termovíznu diagnostiku. 

Logický celok Počítačový systém obsahuje 24 špecifikovaných položiek, 

deklarovaných v prílohe č.1 Výzvy na predkladanie ponúk (aj v Návrhu na plnenie 

kritérií). 

4. Druh zákazky (tovar/služba/práce):  tovary 

5. Kód CPV:  0214000 – 2 Pracovné stanice    30213300-8Stolový počítač,                     

30213000-5 Osobné počítače, 72268000-1 Dodávky softvéru 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  32 872,37 EUR (cena bez DPH) 

7. Názov projektu a kód ITMS2014+:  

 „Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby 

(IZVAR)", Kód ITMS2014+: 313012P386 

 

8. Operačný program: Výskum a inovácie  

9. Spôsob vykonania prieskumu trhu:      na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného 

predloženia cien alebo ponúk   

10. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk: Najnižšia cena bez DPH 

11. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný:  

a) zoznam oslovených dodávateľov1: 

Názov dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

Oprávnenie 

dodávať predmet 

zákazky (áno/nie) 

Prijatá 

ponuka: 

áno/nie 

 3B-ATIS, s.r.o. 

G.Viesta 1667/20 

911 01 Trenčín 

04.03.2019 emailom áno áno 

Roman Kubo – CUBO 

M.R.Štefánika 1 

915 01 Nové mesto 
n/Váhom 

04.03.2019 
emailom áno áno 

ELVAC SK s.r.o. 

Višňová 192/11 

911 05 Trenčín 

04.03.2019 
emailom áno áno 

                                                      
1 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pri zákazkách do 15 000 EUR a rovných a vyšších ako 15 000 EUR). 
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b) zoznam predložených ponúk: 

Názov a sídlo 

uchádzača, ktorý 

predložil ponuku 

Dátum 

predloženia/ 

vyhodnotenia 

Návrh 

na plnenie 

kritéria 

Vyhodnotenie 

splnenia 

podmienok* 

Poznámka 

3B-ATIS, s.r.o. 

G.Viesta 1667/20 

911 01 Trenčín 

11.03.2019 / 
15.03.2019 

33 300,00 EUR 
(suma bez DPH) 

Oprávnená osoba - 

áno 

http://www.orsr.sk/vypis.as

p?ID=316542&SID=6&P=0 

Roman Kubo – CUBO 

M.R.Štefánika 1 

915 01 Nové mesto 
n/Váhom 

11.03.2019 / 
15.03.2019 

32 906,00 EUR 

(suma bez DPH) 

Oprávnená osoba - 

áno 

http://www.zrsr.sk/zr_vypis.

aspx?ID=1&V=A 

ELVAC SK s.r.o. 

Višňová 192/11 

911 05 Trenčín 

12.03.2019 / 
15.03.2019 

32 384,10 EUR 

(suma bez DPH) 

Oprávnená osoba - 

áno 

http://www.orsr.sk/vypis.as

p?ID=56603&SID=6&P=0 

• Verejný obstarávateľ preveril podmienky účasti  č.1.5 a 1.6 Výzvy na predkladanie ponúk, 

a konštatuje, že uchádzači, ktorí predložili ponuky ich spĺňajú. Podmienku 1.5 týkajúcu sa 

oprávnenia dodávať tovar a poskytovať služby v predmetnej oblasti preveril v obchodnom 

a živnostenskom registri. Podmienku 1.6 týkajúcu sa zákazu účasti vo VO v prípade vedenia  

v  registri osôb so zákazom účasti vo VO preveril v príslušnom registri  vedenom ÚVO. 

 

12.  Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:  z vyhodnotenia splnia podmienok neboli  

                                                                                                    vylúčení žiadny uchádzači 

13. Identifikácia úspešného uchádzača:    ELVAC SK, s.r.o. 

14. Cena víťaznej ponuky s DPH:     38 860,92 EUR 

15. Cena víťaznej ponuky bez DPH:     32 384,10 EUR 

16. Spôsob vzniku záväzku:     Kúpna zmluva  

17. Dátum odoslania výsledku uchádzačom:  15.03.2019 

18. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Levice, dňa 15.03.2019 

 

19. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:  Ing. Janka Komáromyová 

Osoba poverená VO v projekte 

20. Prílohy: ponuky  a emaily vyžiadania/doručenia CP uchádzačov 3B-ATIS s.r.o., Roman Kubo – 

CUBO, ELVAC SK, s.r.o. 


