
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) 
„Výpočtová technika – Zdravá výživa pre zdravé životné funkcie“      
 
 
2. Spôsob vykonania prieskumu ( uviesť, či sa vykonal osobne, obhliadkou na mieste, telefonicky, faxom , 
internetom, prostredníctvom katalógov alebo inými spôsobmi 
 - zaslanie výziev na predloženie ponuky dodávateľom 
Oslovení dodávatelia:  
1. NEBEX s.r.o., Južná 46, 949 01 Nitra   
2. Michal Vereš IN TECHNOLOGY, Priechodná 29, 949 12 Nitra  
3. Procomp, s.r.o., Banícka 51, 990 01 Veľký Krtíš 
 
 
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 
1. NEBEX s.r.o., Južná 46, 949 01 Nitra  , cena 5 502,50 eur bez DPH 
2. Michal Vereš IN TECHNOLOGY, Priechodná 29, 949 12 Nitra , cena 5 554,00 eur bez DPH 
3. Procomp, s.r.o., Dolná Strehová 103, 991 02 Dolná Strehová , cena 5 567,50 eur bez DPH 
 
 
4. Zhodnotenie a výber uchádzača ( na základe údajov podľa bodu č.1 a č.3 a zvážením aj vlastných nákladov 
uviesť najvhodnejšieho uchádzača) 
Identifikácia úspešného uchádzača : NEBEX s.r.o., Južná 46, 949 01 Nitra  , cena 5 502,50 eur bez DPH 
Na základe najnižšej cenovej ponuky.  
 
5. Vyhodnotenie splnenia podmienok : uchádzači spĺňajú podmienky účasti aj požiadavky na predmet zákazky. 
 
6. Spôsob vzniku záväzku: Na základe zmluvy.  
 
 
7.  Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca , ktorý vykonal prieskum: 
MVDr. Soňa Nitrayová, PhD., Viera Kunová 
 
 
Podpis: ......................................... 
 
 
8.  Meno, priezvisko a funkcia zamestnanca, ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu: 
  
      
 

Podpis:.................................................................  
                   zástupca riaditeľa pre OTSEaI 
 
 
Podpis: ............................................................... 
   riaditeľ CVŽV Nitra  
                    
 

 



 


