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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 

A) zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 

B) zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

 
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 verejné obstarávanie:  Peter Michňák 

Adresa kontaktného miesta: vyššie uvedené 
Č. tel.:    +421(0)905340741 

e- mail:   vo@orex.sk, orex@orex.sk (posielajte súčasne na obe adresy) 
 
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 predmetu zákazky:  

"Softvérové riešenie, školenia a marketingová podpora e-commerce" 
 

Druh zákazky:  poskytnutie služieb  
CPV: 79341000-6     Reklamné služby 

         48480000-6 Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligence 
 
Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, konkrétne spracovanie návrhu softvérového riešenia pre e-
shop vrátane zaškolenia určených osôb na jeho používanie, realizáciu marketingových aktivít a tvorbu 
rôznych propagačných materiálov. Zákazka pozostáva z: 

 spracovanie e-commerce 

 školenia o elektronickom podnikaní 

 Marketingová podpora e-commerce 

 Marketingové aktivity 

http://www.opvai.sk/
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Presná špecifikácia zákazky spolu s určením množstva jednotlivých druhov nakupovaných produktov je 
v prílohe č. 1 - jej elektronický formulár s názvom „Špecifikácia zákazky a cenová ponuka" v exceli je 
prílohou tejto výzvy. 
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (grafické 
práce, balné a doprava na miesto dodania a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača) 

 
Miesto dodania:  Peter Michňák – OREX, Taľka 94, 082 12 Lipníky 
Lehota na dodanie: 42 dní 

 

 

III)  Spôsob oslovenia vybraných záujemcov a doručenie ponúk: 

 
Postup:    

 Výzvou dňa 18.09.2019 boli oslovení piati potenciálni dodávatelia, pričom termín doručenia 
cenových ponúk bol stanovený do 07.10.2019 do 10:00 hod. 

o Ing. Marián Dobrovič  - NETWECO, Šrobárova 6566/13, 081 01 Prešov 
o Double B – Business, s.r.o., Pavlovce 187, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
o Webtec, s.r.o., Tylova 27, 831 04 Bratislava 
o 247.sk, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice 

o GoUP, Kominárska 

 Traja oslovení dodávatelia doručili ponuky, na základe ktorých bola stanovená PHZ.  

 Následne sme výzvu na predkladanie ponúk za účelom výberu dodávateľa rozposlali mailom dňa 
14.10.2019 opäť piatim firmám.  

o termín na odpoveď bol stanovený do 21.10.2019 do 10:00 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 

1. Double B – Business, s.r.o. 

Pavlovce 187 

094 31 Hanušovce nad Topľou 

e-mail:info@doublebb.sk 

Dňa: 14.10.2019 

Hod.: 14:48 

Forma: mailom 

2. 

Ing. Marián Dobrovič  - NETWECO 

Šrobárova 6566/13 

081 01 Prešov 

e-mail:marian.dobrovic@gmail.com 

Dňa: 18.10.2019 

Hod.: 7:49 

Forma: mailom 

3. 

ELT, s.r.o. 

Masarykova 16 

080 01 Prešov 

e-mail: laco.turlik@gmail.com 

Dňa: 18.10.2019 

Hod.:19:32 

 Forma: mailom 

IV) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Podmienky účasti – požadovali sme: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia  

• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá  
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

http://www.opvai.sk/
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• Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 
Overenie predmetu podnikania: 
 

Por. 

č. 

Dodávateľ  (obchodné meno, adresa 

sídla  alebo miesta podnikania) 

Použitý 

register 

Oprávnenie na 

dodanie predmetu 

obstarávania 

Oprávnenie na 

dodanie predmetu 

obstarávania 

1. 
Double B – Business, s.r.o. 
Pavlovce 187, 094 31 Pavlovce 
IČO: 47346655 

www.orsr.sk  Áno Áno 

2. 
Ing. Marián Dobrovič – NETWECO 
Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov  
IČO: 46589279 

www.zrsr.sk Áno Áno 

3. 
ELT, s.r.o. 
Masarykova 16, 080 01 Prešov 
IČO: 36503797 

www.orsr.sk  Áno 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. 
Či uchádzač je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, sme si overili na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie 
 

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

Áno Áno 

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

Áno Áno 

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

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. 
 

b) Vyhodnotenie ponúk na základe stanovených kritérií 

http://www.opvai.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
http://www.orsr.sk/


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Výskum a Inovácie.   www.opvai.sk                               Strana 4/4 

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. 

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

10 142,00 EUR 12 170,40 EUR 

2. 
Ing. Marián Dobrovič – NETWECO 
Šrobárova 6566/13 
080 01 Prešov  

9 152,59 EUR 10 983,11 EUR 

3. 
ELT, s.r.o. 
Masarykova 16 
080 01 Prešov 

 

9 990,12 EUR 
 

 11 988,14 EUR 

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

Zdôvodnenie výberu: bola vybraná ponuka s najnižšou cenou  

Obstarávacia cena zákazky:  9 152,59 Eur bez DPH  

Spôsob vzniku záväzku:  
   na základe zmluvy o poskytnutí služieb podľa obchodného zákonníka  

 Miesto dodania:  Peter Michňák – OREX, Taľka 94, 082 12 Lipníky 

 Lehota na dodanie: 42 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 21.10.2019 spracovala Ing. Eva Bitarovská 
Externý expert pre VO 
 

Vyhlásenie: 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto verejného obstarávania som postupoval transparentne, odborne, 

v súlade so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným 

subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 

Zodpovedný zamestnanec:  

                                                  

S výsledkami verejného obstarávania (vybraným dodávateľom a obstarávacou cenou) súhlasí: 

 

V Poprade, dňa 21.10.2019        

                             ........................................................... 
                                                                                          Peter Michňák, SZČO – v.r. 

                         

http://www.opvai.sk/

