
Záznam o vykonaní prieskumu trhu 
podľa ust. § 102 zákona č.25/2006 Z.z. 

 
1. Predmet a účel obstarávania ( slovné pomenovanie tovaru, služby alebo práce, výstižný opis najvýznamnejších 
požadovaných vlastností, technických parametrov a podobne ako aj uvedenie dôvodu resp. účelu obstarávania, 
prípadne uviesť v prílohe k tomuto záznamu) 
 
PC spolu LCD displejom. Požiadavka bola na kancelársky PC s 8GB ram a Windows 7 spolu s MS Office 13.  
Náhrada za morálne a technicky zastarané PC  pre oddelenie ekonomiky. 
 
2. Spôsob vykonania prieskumu ( uviesť, či sa vykonal osobne, obhliadkou na mieste, telefonicky, faxom , internetom, 
prostredníctvom katalógov alebo inými spôsobmi 
Internet – analýza a vyhodnotenie ponúk prostredníctvom elektronických katalógov predajcov 
 
3. Zistené údaje ( na účely porovnania a zhodnotenia prehľadne, uviesť jednotlivých podnikateľov, u ktorých bol 
prieskum vykonaný podľa ich obchodného mena, sídla, IČO, respektíve aj označením prevádzkarne, predajne, 
kontaktná osoba a tel.číslo, u každého z nich uviesť zistenú cenu , kvalitu, ako aj iné v danom prípade relevantné 
zistené úžitkové vlastnosti 
 
Viď prílohy (č.1-3) 
 
4. Zhodnotenie a výber uchádzača ( na základe údajov podľa bodu č.1 a č.3 a zvážením aj vlastných nákladov uviesť 
najvhodnejšieho uchádzača) 
 
Vyhodnotenie prieskumu: 
 

Predajca 
Tech. Parametre 

zodpovedajú 
Cena s DPH, 

LCD 
Cena s DPH, 

PC 
Cena s DPH, 
PC + LCD  

Cena s DPH,  
3x(PC + LCD) 

V-bit  áno 104,20 679,24 783,44 2350,32 
PCshop áno 99,73 656,38 756,11 2268,33 
TAPEX 
(Perifer) áno 95,26 649,78 745,04 2235,12 

 
Z dôvodu jednoznačnosti výberu uchádzača sme v elektronických katalógoch jednotlivých predajcov hľadali rovnaké 
zariadenia ktoré ponúkajú všetci predajcovia. O výbere uchádzača Tapex(Perifer) spol. s.r.o. Koceľova 8 
Nitra rozhodla najnižšia cena. 
 
5. Doklady ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať: 
 
Doklady sa nepožadovali. 
 
6. Spôsob vzniku záväzku: na základe písomnej objednávky a fakturácie 
 
7.  Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca , ktorý vykonal prieskum: 
 
Dárius Martiška 
 
Podpis: ......................................... 
 
8.  Meno, priezvisko a funkcia zamestnanca, ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu: 
  
      
 

 
 
                    

 

Podpis: ............................................................... 
   riaditeľ CVŽV Nitra  

 

Podpis:.................................................................  
                   zástupca riaditeľa pre OTSEaI 

 


