
 

                                                                      

 

 

Zápis z prípravných trhových konzultácii 
 

Dňa 04.06.2019 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„ 

 

V záujme oslovenia čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov,  ktoré sa zaoberajú 

požadovaným predmetom zákazky, oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií bolo 

zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa: https://www.tuzvo.sk/sk/verejne-

obstaravanie 

 

Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť na PTK hospodárske subjekty: 

 

P. č.  Názov a sídlo hospodárskeho subjektu 

1. DATALAN a. s., Galvaniho 17/A , Bratislava 821 04 

2. GAMO a. s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica 974 04 

3. ASBIS SK spol. s r.o.; Tuhovská 33; 831 06 Bratislava 

4. AT Computer, s.r.o.; Framborská 253; 010 01 Žilina 

5. 
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko; Pestovateľská 9;  821 

04  Bratislava 

 

Účel prípravných trhových konzultácií: 

 

Účelom PTK bolo overenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy,  určenie 

nediskriminačných podmienok a  stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.   

 

Prípravných trhových konzultácií sa dňa 04.06.2019 zúčastnili: 

 

   za Technickú univerzitu vo Zvolene:  

 Ing. Miroslava Kapustová, vedúca oddelenia verejného obstarávania 

 Ing. Stanislav Jalakša, riaditeľ študentského domova a jedálne TU vo Zvolene, 

poverený kvestor, 

 Ing. Tibor Weis, riaditeľ centra informačných technológií 

 Ing. Ján Kíšik, vedúci oddelenia servisu užívateľom 

 Ing. Jana Námešná, vedúca oddelenia informačného systému univerzity 

 Mgr. Iveta Puchovanová, oddelenie verejného obstarávania 
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   za potenciálnych dodávateľov: 

 

Názov hospodárskeho subjektu Dátum a čas konania Miesto konania 

GAMO a. s., Kyjevské námestie 

6, Banská Bystrica 974 04 

 

04. 06. 2019,  

08:30 hod. 

Centrum informačných technológií 

Technickej univerzity vo Zvolene, 

Sídlo: v budove Slovenskej 

lesníckej a drevárskej knižnici,  

T. G. Masaryka 20, 960 01  Zvolen 

DATALAN a. s., Galvaniho 17/A 

, Bratislava 821 04 

04. 06. 2019,  

09:30 hod. 

Centrum informačných technológií 

Technickej univerzity vo Zvolene, 

Sídlo: v budove Slovenskej 

lesníckej a drevárskej knižnici,  

T. G. Masaryka 20, 960 01  Zvolen 

AT Computer s.r. o., Framborská 

253, 010 01 Žilina 

04. 06. 2019, 

 10:30 hod. 

Centrum informačných technológií 

Technickej univerzity vo Zvolene, 

Sídlo: v budove Slovenskej 

lesníckej a drevárskej knižnici,  

T. G. Masaryka 20, 960 01  Zvolen 

eD system a.s., organizačná 

zložka Slovensko; Pestovateľská 

9;  821 04  Bratislava 

04. 06. 2019,  

13:00 hod. 
 

Centrum informačných technológií 

Technickej univerzity vo Zvolene, 

Sídlo: v budove Slovenskej 

lesníckej a drevárskej knižnici,  

T. G. Masaryka 20, 960 01  Zvolen 

ASBIS SK spol. s r.o.; Tuhovská 

33; 831 06 Bratislava 

04. 06. 2019,  

14:00 hod. 
 

Centrum informačných technológií 

Technickej univerzity vo Zvolene, 

Sídlo: v budove Slovenskej 

lesníckej a drevárskej knižnici,  

T. G. Masaryka 20, 960 01  Zvolen 

 

 

V rámci konzultácií zúčastnené hospodárske subjekty prerokovali so zástupcami verejného 

obstarávateľa nasledovné: 

 

1)  Overenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy 

 Informácie o predmete zákazky a plánovanom postupe verejného obstarávania. 

 Informácie o plne elektronickom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania 

systému JOSEPHINE. 

 Plánované uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie 36 mesiacov s prvými tromi 

uchádzačmi v poradí v zmysle kritéria na hodnotenie ponúk.  

 Zadávanie jednotlivých zákaziek na základe výsledkov opätovného otvorenia súťaže v 

zmysle § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní podľa aktuálnych potrieb 

verejného obstarávateľa.  

 Lehotu a spôsob dodania  predmetu zákazky. 

 



 
 

 

 

 Podmienky zberu a odvozu elektronického odpadu. 

 Odhad časového harmonogramu verejnej súťaže.  

2)    Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 Zúčastnené hospodárske subjekty obdržali podklady k vyhotoveniu cenovej ponuky za 

účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

Získané informácie prekonzultované na prípravných trhových konzultáciách verejný 

obstarávateľ použije vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Nákup hardvéru IKT“ 

 

Vo Zvolene, dňa 05.06.2019 

Zápis spracovala: Mgr. Iveta Puchovanová 


