
Záznam z prieskum trhu 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: VENRON, s.r.o. 

2. Predmet zákazky:              3D tlačiareň a príslušenstvo pre zabezpečenie výroby 

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré časti 

predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: 

Časť 1. predmetu zákazky: 3D Tlačiareň 

Časť 2. predmetu zákazky: Hardvérové vybavenie 

Časť 3. predmetu zákazky: Softvérové vybavenie 

Časť 4. predmetu zákazky: Vybavenie na výstupnú kontrolu nových výrobkov 

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce): tovary 

4. Kód CPV:      

42991200-1 - Tlačiarenské stroje 

30213000-5 - Osobné počítače 

37453300-1 - Disky 

48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy 

48422000-2 - Súbor softvérového balíka 

31720000-9 - Elektromechanické zariadenia 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:   bez určenia 

6. Názov projektu a číslo ITMS 2014+:   

 Podpora inovatívneho výrobného procesu vo firme Venron s.r.o, 313031AQQ6 

7. Operačný program:    Integrovaná infraštruktúra 

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

predloženia ponúk 

Pre spracovanie podrobného prieskumu trhu bol oslovený a splnomocnený externý odborník Ing. Andrej 

Gero. Metodika prieskumu trhu bola realizovaná v súlade so smernicami Európskej komisie pre 

zabezpečovanie transparentnej súťaže ako aj s legislatívou Slovenskej republiky. Zároveň zamedzuje 

akémukoľvek konfliktu záujmov. Metodika v zjednodušenom postupe zabezpečuje: 

1. Získanie kontaktov z databázy klientov z portfólia firiem pre určený sektor na možných 

dodávateľov na základe referencií a odporúčaní odberateľov. 

2. Identifikácia možných dodávateľov 

3. Oslovenie možných dodávateľov na predloženie písomnej ponuky e-mailom 

4. Spracovanie záznamu z prieskumu trhu. 

Počas procesu súťaže neboli uchádzačom poskytované žiadne telefonické ani osobné konzultácie. 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

 
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/stavebnej práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.). 



vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka 

uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o 

vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 

9. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2: najnižšia cena v EUR bez DPH pre jednotlivé časti 

predmetu zákazky 

a) zoznam oslovených dodávateľov3 : 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob 
oslovenia 

Oprávnenie 
dodávať 
predmet 
zákazky 
(áno/nie) 

Spôsob overenia oprávnenosti 
dodávať predmet zákazky4 

Prijatá 
ponuka: 
áno/nie 

MIVASOFT spol s.r.o. 28.4.2022 e-mailom áno 
Oprávnenie dodávať tovar overené 

na www.orsr.sk 
áno 

Admasys SK, s.r.o. 28.4.2022 e-mailom áno 
Oprávnenie dodávať tovar overené 

na www.orsr.sk 
áno 

ITempire s.r.o. 28.4.2022 e-mailom áno 
Oprávnenie dodávať tovar overené 

na www.orsr.sk 
áno 

MICROCOMP - 
Computersystém s.r.o. 

28.4.2022 e-mailom áno 
Oprávnenie dodávať tovar overené 

na www.orsr.sk 
áno 

 

  

 
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
3 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, 

ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na 

zakazkycko@vlada.gov.sk) 
4 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade 

zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti. 

http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.orsr.sk/


b) zoznam predložených ponúk5: 

Názov a sídlo 
uchádzača, ktorý 
predložil ponuku 

Dátum a čas 
predloženia / 

dátum 
vyhodnotenia 

Návrh na 
plnenie 

kritéria6 Časť 1 
predmetu 
zákazky 

Návrh na 
plnenie 

kritéria7 Časť 2 
predmetu 
zákazky 

Návrh na 
plnenie 

kritéria8 Časť 3 
predmetu 
zákazky 

Návrh na 
plnenie 

kritéria9 Časť 4 
predmetu 
zákazky 

Vyhodnotenie splnenia 
podmienok10 

MIVASOFT spol s.r.o., 
M.R. Štefánika 14, 927 

01 Šaľa 

13.5.2022 o 8:03 
/ 18.5.2022 

110 300,00 
EUR bez DPH 

24 100,00 EUR 
bez DPH 

10 300,00 EUR 
bez DPH 

49 981,00 EUR 
bez DPH 

-  

Admasys SK, s.r.o., 
Štúrova 848/29, 927 01 

Šaľa 

15.5.2022 
o 19:57 / 

18.5.2022 

105 791,00 
EUR bez DPH 

23 900,00 EUR 
bez DPH 

12 500,00 EUR 
bez DPH 

49 060,00 EUR 
bez DPH 

Uchádzač splnil 
požadované kritéria. 

Uchádzač má oprávnenie 
dodávať tovar.  

Predložil kompletne 
ocenený Formulár 

cenovej ponuky 
s uvedením ceny v EUR 

bez DPH za časť 
predmetu zákazky. 

ITempire s.r.o., 
Štefánikova trieda 81, 

949 01 Nitra 

16.5.2022 
o 17:32 / 

18.5.2022 

107 770,00 
EUR bez DPH 

23 268,00 EUR 
bez DPH 

10 422,00 EUR 
bez DPH 

48 518,00 EUR 
bez DPH 

- 

MICROCOMP - 
Computersystém s.r.o., 
Kupecká 9, 949 01 Nitra 

16.5.2022 
o 17:44 / 

18.5.2022 

117 100,00 
EUR bez DPH 

22 719,00 EUR 
bez DPH 

10 010,00 EUR 
bez DPH 

48 140,00 EUR 
bez DPH 

Uchádzač splnil 
požadované kritéria. 

Uchádzač má oprávnenie 
dodávať tovar.  

Predložil kompletne 
ocenený Formulár 

cenovej ponuky 
s uvedením ceny v EUR 

bez DPH za časť 
predmetu zákazky. 

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení11: 

Identifikácia zdroja 
údaju 

Odkaz na 
internetovú 

stránku  
(ak relevantné) 

Identifikovaná 
suma/hodnota 

kritéria 
Poznámka 

    

    

    

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: nenastal taký prípad 

11. Identifikácia úspešného uchádzača:  

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky sa uskutočnil po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

 
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. 
8 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
9 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
10 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, 

požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).  
11 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 



Obstarávací subjekt získal cenovú ponuky na rôzne typy technológií od rôznych výrobcov, ktoré spĺňajú 

požiadavky minimálnych parametrov. Preverenie splnenia parametrov prebehlo na základe 

predložených cenových ponúk, ako aj informácií získaných z predchádzajúcich trhových prieskumov a 

dostupných informácií z katalógov.  

 

Uchádzač MICROCOMP - Computersystém s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra bol dňa 18.5.2022 

požiadaný o vysvetlenie ponuky, Časť 2. predmetu zákazky: Hardvérové vybavenie a Časť 4. predmetu 

zákazky: Vybavenie na výstupnú kontrolu nových výrobkov, nakoľko pri niektorých z uvedených 

parametrov nebolo možné z predloženej ponuky overiť ich splnenie. Uchádzač bol požiadaný 

o vysvetlenie ponuky e-mailom v lehote 5 pracovných dní. Uchádzač požadované vysvetlenie doručil 

dňa 18.5.2022 a bolo vyhodnotené splnenie požadovaných parametrov. 

 

S úspešným  uchádzačom pre jednotlivé časti predmetu zákazky bude uzatvorená Kúpna zmluva. 

Časť predmetu zákazky Úspešný uchádzač 

Časť 1. predmetu zákazky: 3D Tlačiareň 
Admasys SK, s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 

Šaľa 

Časť 2. predmetu zákazky: Hardvérové vybavenie 
MICROCOMP - Computersystém s.r.o., 

Kupecká 9, 949 01 Nitra 

Časť 3. predmetu zákazky: Softvérové vybavenie 
MICROCOMP - Computersystém s.r.o., 

Kupecká 9, 949 01 Nitra 

Časť 4. predmetu zákazky: Vybavenie na 
výstupnú kontrolu nových výrobkov 

MICROCOMP - Computersystém s.r.o., 
Kupecká 9, 949 01 Nitra 

 

Cena úspešného uchádzača12 :      

Časť predmetu zákazky 
Cena v EUR 

bez DPH 
Cena v EUR s 

DPH 

Časť 1. predmetu zákazky: 3D Tlačiareň 105 791,00 126 949,20 

Časť 2. predmetu zákazky: Hardvérové vybavenie 22 719,00 27 262,80 

Časť 3. predmetu zákazky: Softvérové vybavenie 10 010,00 12 012,00 

Časť 4. predmetu zákazky: Vybavenie na výstupnú kontrolu 
nových výrobkov 

48 140,00 57 768,00 

 

12. Spôsob vzniku záväzku13:     Kúpna zmluva 

13. Podmienky realizácie zmluvy14:                                          

Lehota plnenia: do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy 

Miesto realizácie: Chynorany 877, 956 33 Chynorany, Slovenská republika 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Ing. Andrej Gero, splnomocnená osoba 

15. Miesto a dátum vykonania prieskumu:   Nitra, 18.5.2022 

16. Prílohy15:  

- Výpisy z elektronických registrov deklarujúcich oprávnenie dodávať predmet zákazky 

 

 
12 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
13 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
14 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
15 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi 

ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 


