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Záznam z prieskumu trhu 
Záznam z prieskumu trhu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §1 ods. 15 zákona 
č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s názvom: 
 

„PC a FOTO“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Libela s.r.o. 

Poštová adresa Andreja Kmeťa 12 

Mesto Banská Štiavnica 

PSČ 969 01 

IČO 46470778 

Kontaktná osoba  Mgr. Michal Hrčka, konateľ 0907 344 743 

Mgr. Silvia Šujanová – osoba zodpovedná za VO 

0903 941 429 

2. Názov zákazky: PC a FOTO 
 
3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované 

množstvo) 
Zákazka s názvom: „PC a FOTO“, ako zákazka podľa §1 ods. 15 ZVO na ktorú sa 

zákon nevzťahuje (výnimka z VO), bola z dôvodu lepšej hospodárnosti rozdelená 

na dve časti: 

1. PC 
2. FOTO 

Takto rozdelené celky je možné obstarať efektívnejšie. Rozdelením zákazky na dve 

časti nedošlo k zmene spôsobu obstarávania. 

Časť PC obsahovala nasledujúce tovary: 

• Ultrabook Dell XPS 13 

• Dokovacia stanica Dell  

• Záložný zdroj APC  
 

Časť FOTO obsahovala nasledujúce tovary: 

• Digitálny fotoaparát Sony Alpha 7II 

• Sony objektív FE 50mm 
 

4. Požadovaný termín a miesto dodania: 

Poštovné za doručenie zákazky pokiaľ bude zo strany objednávateľa vyrubene hradí 

prijímateľ dotácie mimo dotácie.  

Termín dodania: najneskôr do konca november 2023 

 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena 

za dodanie časti zákazky vrátane DPH.  
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6. Spôsob vykonania prieskumu trhu  
Prieskum trhu bol realizovaný porovnaním cien na webových stránkach subjektov, 
ktoré mali v ponuke produkty s rovnakými alebo s lepšími parametrami ako sú 
požadované.  
 

7. Zoznam potenciálnych uchádzačov/subjektov je uvedený v priloženej tabuľke 
a na snímkach obrazovky z konkrétnych webových stránok. 
 

8. Identifikácia vybraného dodávateľa pre 
 

8.1 časť PC: www.extremepcshop.sk/, Dávid Vorčák, IČO: 41964012, 02947 
Oravská Polhora 47, DIČ: 1075515683, IČ DPH: SK1075515683 

 
 

8.2 časť FOTO: www.prolaika.sk, PRO.Laika spol. s r.o, Palackého 12, 811 02 
Bratislava, IČO: 31 355 218, IČDPH: SK2020294287, DIČ: 2020294287,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sro, vložka 
čislo: 5480/B 
 

9.  Konečná zmluvná cena: 
 
9.1 pre časť PC:   2 771,42 € s DPH 
9.2 pre časť FOTO:  1 348,00 € s DPH 
 
spolu:    4119,42 € s DPH 

 
10. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Objednávka cez online rozhranie, alebo 

objednávka emailom so spätným potvrdením. 
 
11. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 

Obstarávateľ overil, že identifikovaní záujemcovia sú oprávnení dodávať tovar v 
rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. Tieto informácie boli overené z verejne dostupných zdrojov a to na 
stránkach www.orsr.sk a www.uvo.gov.sk  

 

12.  Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  
 

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená 

vykonaním 

prieskumu trhu* 

Mgr. Silvia Šujanová 

 

27.07.2022 

Osoba 

zodpovedná za 

vykonanie 

prieskumu trhu* 

Mgr. Silvia Šujanová 

 

27.07.2022 

 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti 
vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:  
1 Zoznam dodávateľov s uvedením cien produktov – tabuľka 3x 
2 Snímky obrazovky s identifikovaním prevádzkovateľa web stránky 
3 Snímky obrazovky s uvedením cien a produktov  
4 Výpis z ORSR vybraných uchádzačov 
5 Overenie vybraných dodávateľov že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní zo stránky www.uvo.gov.sk  
6 Čestné vyhlásenie 2x 
7 Následná objednávka 2x 

 
 
 
Dátum a miesto: 27.07.2022, Banská Štiavnica    

 
         
.......................................................                                                   
Mgr. Silvia Šujanová 
osoba zodpovedná za prieskum 
 
 
 
 

 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo 
vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 
Vyhlasujem, že v kalendárnom roku som neobstaral ani neobstarám tovary rovnakého 
druhu v súhrnnej hodnote prevyšujúcej 10 000 € s DPH. 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                                                   
Mgr. Michal Hrčka 
Konateľ spoločnosti 
 

 
 
 
 


