
1 

Záznam z prieskumu trhu 
 

Záznam z prieskumu trhu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov KEMAR s.r.o. 

Poštová adresa 1. mája 2752 

Mesto Hurbanovo  

PSČ 947 01 

IČO 47341319 

Kontaktná osoba  Dávid Keszeg 

 
2. Názov zákazky a kód CPV  Výpočtová a záznamová technika a SW 

30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 
 

3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 
Externé služby v rámci podpory prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely 
tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, k výzve 
zverejnenej dňa 17. októbra 2016, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5. 

 
4. Požadovaný termín a miesto dodania: 

Termín predkladania cenovej ponuky bol stanovený na 19.06. 2020  do 15:00 hod. osobne, mailom, kuriérom alebo poštovou 
zásielkou v slovenskom alebo českom jazyka na mailovú alebo poštovú adresu obstarávateľa: 
 

• mailom na adresu kemar@kemar.net 
• osobne/kuriérom/poštou v uzavretej obálke heslom „Externé služby pre projekt spoločnosti KEMAR s.r.o.“ na adresu: 

KEMAR s.r.o.  
1. mája 2752 
Hurbanovo 947 01 

 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

 
Zákazka je rozdelená na logické celky. Potenciálny záujemca (oslovená spoločnosť) predkladá cenovú ponuku na 

všetky logické celky spolu. 

 

Logický celok č.1 – All-in-one PC 

Všeobecné požiadavky: 

Profesionálne All-In-One PC na tvorbu grafiky s polohovaním obrazovky (dotyková kreatívna plocha), počet 2 kusy 

 

Technické požiadavky: 

• Procesor Intel Core, min i7 

• Grafická karta Nvidia GeForce GTX 980M a vyšší rad 

• Operačná pamäť minimálne 16GB 

• Úložný priestor min. ½ TB 

• WiFi ac 

• Bluetooth 4.0 

• SD slot 

• 4x USB 3.0 

• webkamera min 3 Mpx 

• bezdrôtová klávesnica a myš 
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Logický celok č. 2 – Monitor 

Všeobecné požiadavky: 

LED monitor, počet 2 kusy 

 

Technické požiadavky: 

• Technológia – LED 

• Uhlopriečka – min. 27“ 

• Pomer strán - Widescreen (16:9) 

• Rozlíšnie – min. 2560 x 1440 

• Svietivosť – min 300 cd/m² 

• Konektivita – USB 3.0, HDMI 

• Otočný o 90º 

 

Logický celok č. 3 – Tlačiareň 

Všeobecné požiadavky: 

Laserová, farebná tlačiareň, počet 1 kus 

 

Technické požiadavky: 

• Technológia tlače – laserová, farebná 

• Formát tlače – do A3 

• Rýchlosť tlače čiernobiela (normálna, A4) – min. 15 str./min. 

• Rýchlosť tlače, farebná (normálna, A4) – min. 15 str./min. 

• Kvalita čiernobieleho výtlačku – min. 600 x 600 dpi 

• Kvalita farebného výtlačku – min. 600 x 600 dpi 

• Duplex unit 

 

Logický celok č. 4 – Notebook 

Všeobecné požiadavky: 

Notebook na spracovávanie textu, fotografií a grafiky, počet 1 kus 

 

Technické požiadavky: 

• Procesor min Intel Core i5 

• Monitor LED 15" 

• Operačná pamäť minimálne 8GB 

• Úložný priestor minimálne 500 GB  

• WiFi ac 

• Bluetooth verzia 4.0 a vyšší 

• HD webkamera 

• Čítačka kariet  

• Konektor USB 3.0, minimálny počet  2 

• Video rozhranie HDMI, minimálny počet 1 

 

Logický celok č.5 – Digitálna zrkadlovka 

Všeobecné požiadavky: 

Digitálna zrkadlovka na tvorbu profesionálnych fotografií s 2 objektívami a bleskom, počet 1 kus 

 

Technické požiadavky: 

• Digitálna zrkadlovka  

• Čip CMOS min 20 Mpx 



3 

• Display LCD výklopný s uhlopriečkou minimálne 3" 

• Li-Ion batárie 

• Záznamové médiu SD/SDHC/SDXC 

• Možnosť nahrávať video vo formáte 4K UHD 

• Wifi 

• Širokorozsahový zoomovací objektív pre digitálne zrkadlovky, ohnisková vzdialenosť min 70-300 mm 

• Širokouhlý objektív pre digitálne zrkadlovky, ohnisková vzdialenosť min 18-30 mm 

• Blesk, rozsah 24-200mm 

• Taška 

 

Logický celok č.6 – Dátové úložisko 

Všeobecné požiadavky: 

Dátové úložisko, 1 kus  

 

Technické požiadavky: 

• technológia RAID 1 

• rýchlosť čítania - min 100 MB/s  

• rýchlosťou zápisu - min 100 MB/s 

• počet diskov – min. 2 

• kapacita – in 2x 2 B 

• rozhranie – LAN, USB 3.0 

 

Logický celok č.7 – SW a databázové licencie 

Všeobecné požiadavky: 

Team Viewer Premium licencia  a prístup do online databáz Shutter stock a Adobe stock, určených pre médiá, 

fotografov, grafikov, dizajnérov, ilustrátorov a pod., ktoré spravujú najpoužívanejšie knižnice fotografií, grafiky 

a ilustrácií.  

 

Technické požiadavky: 

• Zabezpečenie licencie Team Viewer Premium - riešenie pre vzdialený prístup a podporu, 1 licencia 

• Zabezpečenie online prístupu do databázy Shutter Stock na 12 mesiacov, licencia na sťahovanie minimálne 
750 obrázkov mesačne, počet 2 licencie 

• Zabezpečenie online prístupu do databázy Adobe na 12 mesiacov, licencia na minimálne 100 štandardných 
dátových zdrojov mesačne, počet 2 licencie 
 

 
6. Spôsob vykonania prieskumu trhu – formou cenových ponúk. 

 
 

7. Zoznam oslovených a vyhodnocovaných potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/z
hotoviteľ: 

obchodné meno, adresa 
sídla, resp. miesta 
podnikania, IČO (ak 
relevantné) 

Dátum 
oslovenia 

Dátum, čas 
a spôsob 
predloženi
a ponuky 

Splnenie 
podmienok 
účasti  

Cena s DPH Poznámka 

1. Čermák Zoltán -ComputeR 
Vnútorná okr. 970/7 94501 
Komárno 

08.06. 2020 10.06. 2020 áno 22 920,00 EUR Cena bez DPH: 19 100,00 
EUR 
Dodávateľ je plátca DPH. 

2. Viktor Mácsik – IRON 
Computers 

08.06. 2020 15.06. 2020 áno 23 292,00 EUR Cena bez DPH: 19 410,00 
EUR 
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Ul. Mateja Bela 1737/26,  
945 01 Komárno 

Dodávateľ je plátca DPH 

3. R-MONTYS s.r.o., Pávia 
19/9 
945 01 Komárno 

08.06. 2020 15.06. 2020 áno 23 890,80 EUR Cena bez DPH: 19 909,00 
EUR 
Dodávateľ je plátca DPH. 

 
8. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: Čermák Zoltán -ComputeR 

Vnútorná okr. 970/7  
94501 Komárno 
 

9. Konečná zmluvná cena 19 100,00 EUR bez DPH, 22 920.00 EUR s DPH. 
 

10. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
 

11. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 

Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať služby1 v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní 

 

12. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená 

vykonaním prieskumu trhu* 
Dávid Keszeg 

 

 

19.06. 2020 

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

 

 

 

Prílohy:     

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 

 

  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným 
dátumom ich doručenia 

  Doklady o oprávnení podnikať   Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 

 
Dátum a miesto: 19.06. 2020, Hurbanovo                   .......................................................          
                                                     Dávid Keszeg 

 
 

  Objednávka   Zmluva   Iné:...................................... 


