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Záznam z prieskumu trhu  
pre zákazky zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov 

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 

1. Názov prijímateľa:      Acrea s.r.o., 29. augusta 36/C, 811 09  

Bratislava 

2. Názov zákazky:     Vybavenie pre projekt „Podpora kreatívnych  

procesov v spoločnosti Acrea s.r.o.“ 

3. Predmet zákazky:      Predmetom zákazky je dodanie tovaru –  

hardvéru a dvoch projektovacích softvérov. 

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 

LC 1 – výpočtová technika 

LC 2 – projektovacie softvéri 

4. Druh zákazky (tovary / služby / práce):  tovary 

5. Maximálna výška oprávnených výdavkov:  102 864,90 EUR bez DPH, z toho na  

časť 1: 56 803,00 EUR bez DPH 

časť 2: 46 061,90 EUR bez DPH 

6. Názov projektu a číslo ITMS2014+:   Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti  

Acrea, s.r.o.  

číslo ITMS2014+: 313041L399 

7. Operačný program:      Výskum a inovácie 

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:    na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a  

        následného predloženia cien alebo ponúk 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena v EUR bez DPH 

10. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3: 

a) zoznam oslovených dodávateľov4 : 

Časť 1: výpočtová technika 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

 IT&T s.r.o. 
Tomášikova 19 

10.12.2018 e-mailom áno áno 

                                                      
1 Uviesť aký:  a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty 
tovaru / služby / práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný). 
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
3 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: uvedené pravidlo platí na zákazky do 15 000 EUR a zákazky rovné 
a vyššie ako 15 000 EUR). 
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821 02 Bratislava 

COMTEC s.r.o. 
Hviezdoslavova 19 
915 01 Nové Mesto 
nad Váhom 

10.12.2018 e-mailom áno  áno 

blank creative s.r.o. 
Tomášikova 19 
821 02 Bratislava 

10.12.2018 e-mailom áno áno 

Časť 2: projektovacie softvéri 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať predmet 
zákazky (áno/nie) 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

DETAYL, s.r.o. 
Mäsiarska 6 
040 01 Košice 

10.12.2018 e-mailom áno áno 

Academy X s.r.o. 
Radlinského 27/B 
811 07 Bratislava 

10.12.2018 e-mailom áno  áno 

CAD EXPERT s.r.o. 
Tomášikova 19 
821 02 Bratislava 

10.12.2018 e-mailom áno áno 

 

b) zoznam predložených ponúk5: 

časť 1: výpočtová technika 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum predloženia  
Návrh na plnenie 

kritéria6 
Poznámka 

 IT&T s.r.o. 
Tomášikova 19 
821 02 Bratislava 

21.12.2018 
55 759,00 EUR bez 

DPH 

• Uchádzač splnil 
požiadavky na 
predmet zákazky 

• Uchádzač predložil 
výpis z OR SR 

COMTEC s.r.o. 
Hviezdoslavova 19 
915 01 Nové Mesto 
nad Váhom 

14.12.2018 
57 336,00 EUR bez 

DPH 

• Uchádzač splnil 
požiadavky na 
predmet zákazky  

• Uchádzač predložil 
výpis z OR SR 

blank creative s.r.o. 
Tomášikova 19 
821 02 Bratislava 

21.12.2018 
56 233,00 EUR bez 

DPH 

• Uchádzač splnil 
požiadavky na 
predmet zákazky  

• Uchádzač predložil 
výpis z OR SR 

Časť 2: projektovacie softvéri 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum predloženia  
Návrh na plnenie 

kritéria7 
Poznámka 

                                                      
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.  
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
7 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
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DETAYL, s.r.o. 
Mäsiarska 6 
040 01 Košice 

21.12.2018 
44 000,00 EUR bez 

DPH 

• Uchádzač splnil 
požiadavky na 
predmet zákazky 

• Uchádzač predložil 
výpis z OR SR 

Academy X s.r.o. 
Radlinského 27/B 
811 07 Bratislava 

21.12.2018 
46 000,00 EUR bez 

DPH 

• Uchádzač splnil 
požiadavky na 
predmet zákazky  

• Uchádzač predložil 
výpis z OR SR z roku 
2009, avšak verejný 
obstarávateľ neurčil, 
aký starý má výpis 
z ORSR byť. Po lehote 
na predkladanie ponúk 
poslal uchádzač aj 
aktuálny výpis z ORSR. 

CAD EXPERT s.r.o. 
Tomášikova 19 
821 02 Bratislava 

21.12.2018 
43 300,00 EUR bez 

DPH 

• Uchádzač splnil 
požiadavky na 
predmet zákazky,  

• Uchádzač predložil 
výpis z OR SR 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na 
internetovú stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota 

kritéria 
Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: N/A 

 
11. Identifikácia úspešného uchádzača:    Časť 1: IT&T s.r.o. 

Časť 2: CAD EXPERT s.r.o. 

12. Cena víťaznej ponuky9 :      Časť 1: 

55 759,00 EUR bez DPH 

66910,80 EUR s DPH 

Časť 2: 

43 300,00 EUR bez DPH 

51 960,00 EUR s DPH 

13. Spôsob vzniku záväzku10:      Časť 1: Kúpna zmluva 

Časť 2: Kúpna zmluva 

14. Podmienky realizácie zmluvy:    Časť 1: priebežne podľa objednávok  

                                                      
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný pre zákazky 
s hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.). 
9 Uviesť s DPH aj bez DPH. 
10 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka. 
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kupujúceho v priebehu platnosti 
zmluvy, t.j. 6 mesiacov 

Časť 2: do 3 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy 

15. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:   Ing. arch. Michal Pasiar - konateľ 

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:    Bratislava dňa 21.12.2018 

17. Prílohy11:  

• Výzva na predloženie cenovej ponuky 

• Odoslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky uchádzačom e-mailom 

• Ponuky uchádzačov doručené e-mailom s prílohami na obe časti 

                                                      
11 Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu. 


