
    
 

 

 

ZÁPIS  Z PRIESKUMU TRHU 

 

Predmet zákazky: „Nákup hardware a počítačového príslušenstva" 
 
Predmetom zákazky nákup hardware a počítačového príslušenstva, a to najmä atramentových tonerov, 

tonerov do laserových tlačiarní, počítačov, notebookov, tlačiarní a iného spotrebného materiálu 

a príslušenstva. Tabuľka jednotlivých druhov tovarov tvorí prílohu výzvy na predkladanie ponúk. 

 

 

Spôsob vykonania prieskumu trhu: elektronicky 
 
Termín vykonania prieskumu: I.Q.2022 
 
 
Na základe Výzvy na predkladanie ponúk boli ku dňu predkladania ponúk 05.04.2022 do 10:00h predložené 
ponuky: 
 

P. č.  

 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

Dátum a čas predloženia 

CP: 

1. 
KREAD-PC, s.r.o., M. Chrásteka 507/9, 965 01  (IČO: 
47858362) 

Prišlo: 4.4.2022 o 14:24 
prostredníctvom emailu 

2. 
Miroslav Fabo – arkon, Strojárska 359/10, 966 01 Hliník nad 
Hronom (IČO: 44048696) 

Prišlo: 4.4.2022 
prostredníctvom pošty – 
osobne 

 

 

Splnenie podmienok účasti 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) v nadväznosti 
na ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 

343/2016 Z. z zákona  o verejnom 
obstarávaní 

 

1. 

KREAD-PC, s.r.o., M. Chrásteka 507/9, 965 01  (IČO: 

47858362) 
SPLNIL, overenie prostredníctvom 
Obchodného registra  

2. 

Miroslav Fabo – arkon, Strojárska 359/10, 966 01 

Hliník nad Hronom (IČO: 44048696) 
SPLNIL, overenie prostredníctvom 
Živnostenského registra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

Vyhodnotenie kritérií/ponúkaná cena uchádzačov:  

P.č. 
Obchodné meno 
 a sídlo uchádzača: 

Cena v € za jeden kus  

Poradie 
bez DPH s DPH 

1. KREAD-PC, s.r.o., M. Chrásteka 507/9, 
965 01  (IČO: 47858362) 

54 236,10 65 083,32  1. 

2. 
Miroslav Fabo – arkon, Strojárska 359/10, 
966 01 Hliník nad Hronom (IČO: 
44048696) 

56 423 67 707,60 2. 

 

 
 
Vybraný dodávateľ: KREAD-PC, s.r.o., M. Chrásteka 507/9, 965 01  (IČO: 47858362) splnil podmienky 

účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol cenu, ktorá je primeraná predpokladanej 

hodnote zákazky.   

 
Zdôvodnenie výberu: Vybraný uchádzať splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu. 
 
Lehota plnenia: podľa požiadaviek v rámcovej zmluve  
 
Spôsob  vzniku záväzku : 

a) Na základe  zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. 
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za poskytnutú dodávku  
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo 

úhrady hotovosťou. 
 

 

Ing. Ľubomír Polák, referent VO         ........................................ 

                                           

Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ        ........................................ 

  

08.04.2022 


