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Peter Michňák – OREX, Taľka 94, 082 12 Lipníky, IČO: 10 732 284, IČ DPH: SK1032265641 
Tel: 0905 340 741, e-mail: orex@orex.sk, www.orex.sk 
 

realizuje projekt: Stolárstvo OREX inovuje,  ITMS: 313031L677 

 

                                     Záznam z prieskumu trhu 

 
I. Identifikácia kupujúceho: 

 
 

Názov: Peter Michňák – OREX 

Adresa sídla: Taľka 94, 082 12 Lipníky 

IČO: 10 732 284 

IČ DPH: SK1032265641 

Internetová stránka: www.orex.sk  

Štatutárny zástupca: Peter Michňák 

Tel. / mail: Tel: 0905 340 741, e-mail: orex@orex.sk 

 
Kontaktná osoba pre výber dodávateľa:  Ing. Eva Bitarovská, externý expert 
Kontaktné miesto pre výber dodávateľa:  Nám.sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad 
Tel. číslo: 0905 733 812 
e- mail: vo@orex.sk   
 
Typ verejného obstarávateľa: Osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ale 
ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. V súlade s §8 Zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní nie je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný 
obstarávateľ. Postupuje v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo – 
orientované projekty a národné  projekty OP Výskum a inovácie v gescii MH SR. 

Výber dodávateľa (verejné obstarávanie) je realizované v rámci projektu s názvom  
„Stolárstvo OREX inovuje“,  ITMS: 313031L677, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou 
(EFRR), z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov 
 
 
II. Predmet zákazky: 

 

Názov zákazky: Nákup IKT pre modernizáciu výroby v stolárstve OREX  

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií - spoločný slovník obstarávania (CPV): 
         30000000-9  Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou   

                     nábytku a softvérových balíkov 
     48000000-8  Softvérové balíky a informačné systémy 
     51600000-8         Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia 
     50300000-8  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov,    

   kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia  
 

Druh zákazky: dodanie tovaru a nadväzujúcich služieb 

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 887,72 EUR 

 Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Stolárstvo OREX, Taľka 94, Lipníky 

http://www.opvai.sk/
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Stručný popis zákazky  

Nákup zariadení pre modernizáciu stolárskej výroby, konkrétne sa jedná o takéto vybavenie 
s nadväzujúcimi službami: 
1. Notebook s príslušenstvom -1 ks 
2. PC zostava s príslušenstvom – 1 ks 

 
Súčasťou dodávky tovaru je: 

o doprava na miesto realizácie zákazky, 
o inštalácia, montáž a odskúšanie ( sprevádzkovanie ) zariadení  
o záručný servis uvedených zariadení pozostávajúci s údržby a opráv 
o základné zaškolenie personálu u zákazníka, ktorý bude vo firme zabezpečovať 

prevádzku nakupovaných zariadení resp. ich používať pri svojej činnosti. 
o odovzdanie dokladov, certifkátov a dokumentácie k predmetu zmluvy ako celku 

a jeho komponentov, 
 
Možnosť rozdelenia zákazky: nie 
Doba realizácie zákazky (lehota na dodanie tovaru):  max. 30 dní 

 

Podrobná špecifikácia zákazky vrátane požadovaných technických parametrov 
nakupovaných zariadení a nadväzujúcich služieb je v prílohe č. 1 výzvy.  
Uvedenú prílohu môžete použiť ako formulár pre spracovanie cenovej ponuky. 

 

III)  Spôsob oslovenia vybraných záujemcov a doručenie ponúk: 

 
Postup:    

 Výzvou dňa 19.11.2018 boli oslovení traja potenciálni dodávatelia, pričom termín doručenia 
cenových ponúk bol stanovený do 29.11.2018 do 10:00 hod. 

 Všetci traja oslovení dodávatelia doručili ponuky, na základe ktorých bola stanovená PHZ. 
Všetky tri ponuky splnili podmienku max. hodnoty zákazky a tak môžu byť použité aj na 
hodnotenie za účelom výberu dodávateľa. Túto skutočnosť sme si overili mailovou 
komunikáciou, konkrétne: 

o výzvou dňa 29.11.2018 na potvrdenie ponuky, resp,. doručenie novej ponuky 

o termín na odpoveď bol stanovený do 03.12.2018 do 12:00 hod. 

o všetci traja oslovení dodávatelia doručili svoje odpovede takto: 
 

P

or

.č. 

Potenciálny uchádzač 
(obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 
podnikania) + web stránka ponuky (ak 
relevantné) 

Dátum 
a spôsob 
doručenia 
ponuky 

Dátum a spôsob 
doručenia ponuky 

1. Ing. Marián Dobrovič – NETWECO 
Šrobárova 6566/13 
080 01 Prešov  
e-mail: netweco@netweco.eu 

28.11.2018 
Hod.: 11:54 
e-mailom 

Dňa: 30.11.2018 
Hod.: 18:56 
Forma: mailom 
Potvrdenie platnosti 
ponuky 

2. 

ELT, s.r.o. 
Masarykova 16 
080 01 Prešov 
e-mail: laco.turlik@gmail.com 

29.11.2018 
Hod.: 07:35 
e-mailom 

Dňa: 03.12.2018 
Hod.: 11:40 
Forma: mailom 
Potvrdenie platnosti 
ponuky 

3. 

Double B – Business, s.r.o. 
Pavlovce 187 
094 31 Pavlovce 
e-mail: info@doublebb.sk 

29.11.2018 
Hod.: 08:04 
e-mailom 

Dňa: 03.12.2018 
Hod.: 11:21 
Forma: mailom 
Predloženie ponuky 

http://www.opvai.sk/
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IV) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Podmienky účasti – požadovali sme: 
  Oprávnenie na dodanie predmetu zákazky 

 

Pravidlá pre preukázanie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač musí v čase predloženia ponuky mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky, 
na zdokladovanie čoho môže predložiť kópiu výpisu z obchodného registra alebo 
živnostenského listu. Uchádzač však nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení 
dodávať tovar/poskytovať služby zodpovedajúce  predmetu zákazky, pretože túto skutočnosť 
si overí kupujúci sám v príslušnom registri (orsr.sk alebo zrsr.sk) na internete, v ktorom je 
uchádzač zapísaný podľa právnej formy. 

 

Por. 

č. 

Dodávateľ  (obchodné meno, adresa 

sídla  alebo miesta podnikania) 

Použitý register Oprávnenie na dodanie 

predmetu obstarávania 

1. 
Ing. Marián Dobrovič – NETWECO 
Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov  
IČO: 46589279 

www.zrsr.sk Áno 

2. 
ELT, s.r.o. 
Masarykova 16, 080 01 Prešov 
IČO: 36503797 

www.orsr.sk  Áno 

3. 
Double B – Business, s.r.o. 
Pavlovce 187, 094 31 Pavlovce 
IČO: 47346655 

www.orsr.sk  Áno 

 
Aktuálnosť oprávnenia na dodanie predmetu zákazky sme si overili v príslušnom registri 
(orsr.sk alebo zrsr.sk) na internete, v ktorom je uchádzač zapísaný podľa právnej formy. 
 
Výsledok hodnotenia: 

 Vylúčení uchádzači: žiadny 

 Na základe vyššie uvedeného môžem skonštatovať, že všetci uchádzači splnili 
podmienky účasti a môžeme vyhodnotiť ich cenové ponuky podľa stanovených 
kritérií. 

 

 

V) Vyhodnotenie cenových ponúk: 
 

a) Vyhodnotenie splnenia špecifikácie zákazky 
 

Por. 
č. 

Dodávateľ  (obchodné meno, adresa 
sídla  alebo miesta podnikania) 

Predmet a rozsah 
zákazky 

Splnenie požadovanej 
špecifikácie zákazky 

1. Ing. Marián Dobrovič – NETWECO 
Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov  

Áno Áno 

2. ELT, s.r.o. 
Masarykova 16, 080 01 Prešov 

Áno Áno 

3. Double B – Business, s.r.o. 
Pavlovce 187, 094 31 Pavlovce 

Áno Áno 

 
      Výsledok hodnotenia: 

 Vylúčené ponuky: žiadna 

 Na základe vyššie uvedeného môžeme skonštatovať, že všetci uchádzači preukázali 
splnenie požiadavok na predmet zákazky a môžeme ich vyhodnotiť podľa stanoveného 
kritéria – ceny. 

http://www.opvai.sk/
http://www.zrsr.sk/
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b) Vyhodnotenie ponúk na základe stanovených kritérií 

Na základe oslovenia vybraných potenciálnych dodávateľov a doručených cenových 
ponúk sme spracovali prehľad o ponúknutých cenách za dodanie predmetu zákazky: 

 

P

or

.č. 

Potenciálny uchádzač 
(obchodné meno, adresa sídla alebo 
miesta podnikania) + web stránka 
ponuky (ak relevantné) 

Celková cena 

(v EUR bez DPH) 
Celková  cena 
(v EUR s DPH) 

1. Ing. Marián Dobrovič – NETWECO 
Šrobárova 6566/13 
080 01 Prešov  

4 485,19 EUR 5 382,23 EUR 

2. 
ELT, s.r.o. 
Masarykova 16 
080 01 Prešov 

4 782,46 EUR 5 738,95 EUR 

3. 
Double B – Business, s.r.o. 
Pavlovce 187 
094 31 Pavlovce 

5 395,50 EUR 
(nie je platcom DPH) 

5 395,50 EUR 
 

 
Vybraný dodávateľ: Ing. Marián Dobrovič – NETWECO, Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov  

Zdôvodnenie výberu: bola vybraná ponuka s najnižšou cenou  

Obstarávacia cena zákazky:  4 485,19 Eur bez DPH ( 5 382,23 Eur s DPH) 

Spôsob vzniku záväzku: na základe kúpnej zmluvy podľa obchodného zákonníka  

  Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Stolárstvo OREX, Taľka 94, Lipníky 

Doba realizácie zákazky (lehota na dodanie tovaru):  max. 30 dní 
 

Výber dodávateľa (verejné obstarávanie) je realizované v rámci projektu s názvom  
„Stolárstvo OREX inovuje“,  ITMS: 313031L677, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou 
(EFRR), z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov 
 
 
Dňa 03.12.2018 spracovala Ing. Eva Bitarovská 
Externý expert pre VO 
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