
 

                                                                      

 

 

Zápis z prípravných trhových konzultácii 

na predmet zákazky „Nákup hardvéru IKT“ 
 

Dňa 17.02.2022 Technická univerzita vo Zvolene v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

uskutočnila prípravné trhové konzultácie  (ďalej len „PTK“) k predmetu zákazky                   

„Nákup hardvéru IKT„.  

 

Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní 

nediskriminačných špecifikácií predmetu zákazky a overenie primeranosti požiadaviek na plnenie 

predmetu zmluvy tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni 

poskytovatelia pôsobiaci na trhu, ako aj stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.  

 

Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií bolo zverejnené v úradom vestníku  

EÚ pod č. 2022/S 030-073838, vo vestníku VO č. 48/2022, pod číslom 13451-POT a na webovom 

sídle verejného obstarávateľa: https://www.tuzvo.sk/sk/verejne-obstaravanie 

 

Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť na PTK nasledovné hospodárske subjekty: 

 

P. č.  Názov a sídlo hospodárskeho subjektu 

1. DATALAN, a. s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 

2. S&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 

3. 
CINEMA + spol. s r.o., Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská 

Bystrica 

 

 

Z priamo oslovených hospodárskych subjektov potvrdili svoju účasť na PTK: 

• DATALAN, a. s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 

• CINEMA + spol. s r.o., Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica 

 

Ďalšie hospodárske subjekty, ktoré v stanovenom termíne prejavili záujem o účasť na PTK: 

• MICROCOMP-Computersystém s r. o., Kupecká 9, Nitra 

• InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04  Bratislava 
 

 

Na základe zaslania pozvánok priamo osloveným hospodárskym subjektom a na základe 

zaslaných formulárov, ktorými sa oslovené aj ostatné subjekty prihlásili na účasť na PTK verejný 

obstarávateľ zostavil nasledovný harmonogram konania PTK. Všetkým prihláseným hospodárskym 

subjektom verejný obstarávateľ zaslal informáciu s upresnením presného času konania PTK. 

 

https://www.tuzvo.sk/sk/verejne-obstaravanie
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Názov hospodárskeho subjektu Dátum a čas konania 

CINEMA + spol. s r. o., 

Partizánska cesta 5564/77, 

Banská Bystrica  

17. 02. 2022  

12:00 hod. 

DATALAN, a. s.,  

Krasovského  14, Bratislava 

17. 02. 2022 

13:00 hod. 

MICROCOMP-Computersystém 

s r. o., Kupecká 9, Nitra 

17. 02. 2022 

14:00 hod. 

InterWay, a. s., Stará Vajnorská 

21, 831 04  Bratislava 

 

18. 02. 2022 

09:30 hod. 

 

Hospodársky subjekt InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04  Bratislava, e-mailom dňa 

17. 02. 2022 oznámil, že sa PTK nezúčastní. Na základe neúčasti subjektu InterWay. a. s. sa PTK 

dňa 18. 02. 2022 nekonali. 

 

Prípravné trhové konzultácie sa konali za dodržania všetkých epidemiologických opatrení 

v súvislosti s pandémiou COVID-19 dňa 17. 02. 2022 na Technickej univerzite vo Zvolene, T. G. 

Masaryka 24, 960 01  Zvolen, v zasadačke Rektorátu, blok B, 3. poschodie, číslo miestnosti B309. 

 

Za verejného obstarávateľa sa PTK zúčastnili:  

− doc. Ing. Josef Drábek, CSc, kvestor TU vo Zvolene 

− Ing. Tibor Weis, riaditeľ centra informačných technológií 

− Ing. Ján Kíšik, vedúci oddelenia servisu užívateľom 

− Ing. Miroslava Kapustová, vedúca oddelenia verejného obstarávania 

− Ing. Žaneta Gejdošová, referentka oddelenia verejného obstarávania 

 

 

Verejný obstarávateľ oboznámil všetky zúčastnené hospodárske subjekty s nasledovnými 

informáciami týkajúcimi sa pripravovanej zákazky: 

 

a) Predpokladaná hodnota zákazky 

b) Obsah predmetu zákazky 

c) Dĺžka trvania zmluvy 

d) Postup pri opätovnom otváraní  súťaže v zmysle § 83 ods. 5 písm. b) 

e) Lehota dodania predmetu zmluvy 

f) Spôsob dodania predmetu zmluvy 

g) Podmienky zberu a odvozu elektronického odpadu 

h) Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty 

zákazky 
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1) 17. 02. 2022 o 12:00 hod. sa konali PTK s hospodárskym subjektom CINEMA + spol. s r.o., 

Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica. 

 

Po oboznámení hospodárskeho subjektu s vyššie uvedenými informáciami týkajúcimi sa 

pripravovanej zákazky nasledovala diskusia k poskytnutým informáciám. 

 

Otázka hospodárskeho subjektu: 

V súvislosti so súčasnou situáciou na trhu, kedy je nedostatok produktov na skladoch, ak 

nebude možné dodať konkrétny model produktu v zmluvne dohodnutej lehote a uvedenú 

situáciu zazmluvnený subjekt podloží aj potvrdením výrobcu produktu, bude verejný 

obstarávateľ akceptovať aj dlhšiu dodaciu lehotu? 

Subjekt konštatoval, že uvedený problém môže nastať hlavne pri objednávke v desiatkach 

kusov konkrétneho modelu.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ pri plnení zákazky postupuje podľa zmluvne stanovených podmienok. 

Ak bude táto možnosť uvedená v zmluve tak áno. 

 

Zo strany hospodárskeho subjektu neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky. 

 

2) 17. 02. 2022 o 13:00 hod. sa konali PTK s hospodárskym subjektom DATALAN, a. s., 

Krasovského 14, 851 01 Bratislava. 

 

Po oboznámení hospodárskeho subjektu s vyššie uvedenými informáciami týkajúcimi sa 

pripravovanej zákazky nasledovala diskusia k poskytnutým informáciám. 

 

Otázka hospodárskeho subjektu: 

V súvislosti so zberom a odvozom elektronického odpadu, bude vo vyhlásenej zákazke 

požiadavka na enviro aspekt (napr.  ISO 14000)? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Po vyhodnotení informácií získaných na PTK, verejný obstarávateľ zváži uvedenú možnosť. 

 

Zo strany hospodárskeho subjektu neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky. 

 

3) 17. 02. 2022 o 14:00 hod. sa konali PTK s hospodárskym subjektom MICROCOMP-

Computersystém s r. o., Kupecká 9, Nitra. 

 

Po oboznámení hospodárskeho subjektu s vyššie uvedenými informáciami týkajúcimi sa 

pripravovanej zákazky nasledovala diskusia k poskytnutým informáciám. 
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Otázka hospodárskeho subjektu: 

Zástupca hospodárskeho subjektu upozornil verejného obstarávateľa, že navrhovaná dodacia 

lehota 30 kalendárnych dní je v súčasnej dobe pri určitých druhoch a modeloch tovaru ťažko 

splniteľná.   

Zástupca subjektu položil rovnakú otázku či bude verejný obstarávateľ akceptovať aj dlhšiu 

dodaciu lehotu? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ pri plnení zákazky postupuje podľa zmluvne stanovených podmienok. 

Po vyhodnotení informácií získaných na PTK, verejný obstarávateľ zváži a prípadne upraví 

zmluvné podmienky pripravovanej zákazky. 

 

Otázka hospodárskeho subjektu: 

Zástupca hospodárskeho subjektu položil otázku k spôsobu nahlasovania záručného servisu 

a reklamácií? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverený pracovník verejného obstarávateľa nahlasuje požiadavky na servis a reklamácie e-

mailom na kontaktné stredisko predávajúceho. 

 

Zo strany hospodárskeho subjektu neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky. 

 

 

Záver z PTK 

 

Verejný obstarávateľ požiadal všetky zúčastnené hospodárske subjekty v termíne do                

28. 02. 2022 o vypracovanie cenovej ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty 

zákazky.  

Podklady na vypracovanie cenovej ponuky  boli zaslané účastníkom PTK e-mailom dňa                         

17. 02. 2022. V prípade, že uvedený termín účastník nebude môcť z objektívnych dôvodov dodržať, 

môže požiadať o predĺženie termínu. 

Informácie získané a prekonzultované na prípravných trhových konzultáciách verejný 

obstarávateľ využije vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Nákup hardvéru IKT“. Pri 

príprave verejného obstarávania prehodnotí aktualizáciu PHZ, upresnenie predmetu zákazky o 

zistené informácie, prehodnotí kritériá na vyhodnotenie ponúk a zmluvné ustanovenia.  

 

Vplyv realizácie PTK na postup zadávania zákazky  a prijaté opatrenia 

 

Realizácia PTK nemala žiadny vplyv na podmienky zadávania zákazky, žiadny hospodársky 

subjekt nezískal a nemohol získať žiadnu výhodu, a rovnako sa žiadny hospodársky subjekt účasťou 

v PTK nedostal do konfliktu záujmov. Napriek uvedenému verejný obstarávateľ prijal opatrenia na 
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odstránenie konfliktu záujmov a/alebo elimináciu výhod, ktoré by potenciálne získal jeden 

hospodársky subjekt alebo skupina hospodárskych subjektov.  

S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu na PTK 

nenarušila hospodárska súťaž Zápis z prípravných trhových konzultácií,  bude zverejnený v profile 

verejného obstarávateľa na webovom linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

profilov/zakazky/8149 a na web stránke verejného obstarávateľa:  

https://www.tuzvo.sk/sk/pripravne-trhove-konzultacie 

 

Vo Zvolene, dňa 18. 02. 2022 

Zápis spracovala: Ing. Miroslava Kapustová 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149
https://www.tuzvo.sk/sk/pripravne-trhove-konzultacie

