
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) 
Dátový prenos pre vysokorýchlostný internet medzi uzlom CVŽV Nitra-Lužianky a pobočkou Sanet Nitra podľa 
podmienok zadávateľa viď príloha1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
2. Spôsob vykonania prieskumu ( uviesť, či sa vykonal osobne, obhliadkou na mieste, telefonicky, faxom , internetom, 
prostredníctvom katalógov alebo inými spôsobmi 
Uchádzači prieskumu boli oslovení prostredníctvom elektronickej pošty 
 
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 
ARPA, s. r. o., Priebežná 486/4, Liptovský Mikuláš, 031 04,  
Aiss, s.r.o., 386 Rybník  935 23 
AVIS s.r.o.  Dolnohorská 539/37 Nitra 949 01, IČO: 31413722, 037 6519584 
 
4. Zhodnotenie a výber uchádzača (na základe údajov podľa bodu č.1 a č.3 a zvážením aj vlastných nákladov uviesť 
najvhodnejšieho uchádzača) 
Na základe zaslaných údajov od oslovených účastníkov prieskumu trhu sme ako najvhodnejšieho uchádzača vybrali  
AVIS s.r.o., Dolnohorská 539/37 Nitra 949 01, nakoľko jeho ponuka zodpovedá technickými parametrami 
požiadavkám CVŽV Nitra (zadávateľ)  a ponúkaná cena 8160 eur bez DPH za rok je v nami stanovenej cenovej 
hladine t.j.do 10000 eur bez DPH.  
Ponuka  ARPA, s. r. o., Priebežná 486/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, vyhovuje technickými parametrami 
našim požiadavkám, ale jeho cena (1500 eur bez DPH zriaď.poplatok + 8640 eur bez DPH ročná platba za 
prenos = 10140 eur bez DPH) je vyššia ako cena ponúkaná firmou AVIS s.r.o.  a prekračuje nami stanovený 
cenový limit t.j.do 10000 eur bez DPH. 
Ponuka  Aiss, s.r.o., 386 Rybník  935 23, nezodpovedá technickým požiadavkám na rýchlosť a kvalitu prenosu. Ako 
prenosové médium uvádza  metalickú linku DSL, ktorá v podmienkach CVŽV Nitra nezvláda nároky na 
vysokorýchlostný download (prenos dát z internetového prostredia do LAN CVŽV) a upload (prenos dát zo 4 
serverov CVŽV smerom von do internetového prostredia) , neumožňuje prenos paketov dĺžky 1560 b pre kryptovanie, 
ani požiadavku na konfigurovateľnosť spoja a monitorovanie prepojenia. Preto najnižšia ponúknutá cena (spolu 6000 
eur bez DPH za rok) v tomto prípade nie je relevantným kritériom výberu. 
 
 
5. Doklady ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať: 
 
Doklady sa nepožadovali 
 
6. Spôsob vzniku záväzku:  na základe zmluvy a následnej fakturácie 
 
 
7. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca , ktorý vykonal prieskum: 
 
    Ing.Darina Kaczová, zopdp.za úsek informatiky, Odbor tech.služieb, ekonomiky a informatiky  
 
 
   Podpis: ......................................... 
 
8.  Meno, priezvisko a funkcia zamestnanca, ktorý schválil vyhodnotenie prieskumu: 
  
      
 

 
 
                    

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

 

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

 


