
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola strojnícka

Názov zákazky: Dodávka notebookov

Interné číslo zákazky: 1 / 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 21.10.2020 9:09

Dátum ukončenia zákazky: 26.10.2020 8:31

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Dodávka notebookov

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná odborná škola strojnícka

IČO 17053722

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK

Kontaktná osoba Mgr. Ing. Ondrej Holienčík, +421905 461 437, sossknm@za.psg.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 6590,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 3 dní po vystavení objednávky

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.10.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Hardvér a softvér

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na: dodanie notebookov vrátane dopravy.

Parametre, ktoré sú uvedené v opise položky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 6590,00 EUR.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

https://www.tendernet.sk/zakazka?cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov školy, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. 

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do : 31.12.2020

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu
vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.10.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 26.10.2020
do 12:00 hod.

Verejný obstarávateľ požaduj od uchádzačov predložiť do cenovej ponuky aj technický list predmetu obstarávania s podrobnou
špecifikáciou.

Údaje sú pre uchádzačov v špecifikácií záväzné.

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Notebook 10,000 ks



1

1. Parametre a špecifikácia:

Označenie notebboku , z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: 

HP Pavilion Gaming 16-a0000nc/16,1" FHD AG 20 
IPS/Core i5-10300H/1x 8GB/256GB SSD/GF GTX
1050 3GB/Win 10 Home/Shadow black

-SSD Kapacita - 256 GB (0,51 TB) - minimálne
-Veľkosť operačnej pamäte - 8 GB - minimálne
-Čip grafickej karty - NVIDIA GeForce GTX 1050 - minimálne
-Modelové označenie procesora - IIntel CORE-i5 10 300H - minimálne
-Frekvencia procesora - 2,3 GHz (2 300 MHz) - minimálne
-Typ úložiska - SSD - minimálne
-Uhlopriečka displeja -15,6" - minimálne
-Kapacita úložiska - 256GB - minimálne

Výbava:
- Podsvietená klávesnica
- Numerická klávesnica
- Čítačka pamäťových kariet
- Operačný systém
- Webkamera, ktorá má rozlíšenie min. 720 p. - minimálne

Parametre, ktoré sú uvedené v opise položky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími
parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru
na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

2 Doprava + inštalácia 1,000 celok

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka EUROLINE computer, s.r.o.

Názov uchádzača: EUROLINE computer, s.r.o.

IČO: 36395994

Sídlo: Svätoplukova 7, 03601 Martin, SK

Kontakt: Juraj Moric (+421905468323 - obchod@cmcdata.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: obchod@cmcdata.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 21.10.2020 9:31

Výsledná cena: € s DPH   (Cena ponuky: 7800,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Dodávka notebookov

Zadávateľ: Stredná odborná škola strojnícka (Kysucké Nové Mesto) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Cena spolu:   € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka SK-technik s.r.o.

Názov uchádzača: SK-technik s.r.o.

IČO: 36408972

Sídlo: Legionárska 5, 01001 Žilina, SK

Kontakt: Tomáš Sako (+421903515063 - sktechnik@sktechnik.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: sktechnik@sktechnik.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 21.10.2020 11:57

Výsledná cena: 7752,00 € s DPH   (Cena ponuky: 7752,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Dodávka notebookov

Zadávateľ: Stredná odborná škola strojnícka (Kysucké Nové Mesto) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 10,000 774,00  774,00  7740,00

Cena spolu:   7752,00 € s DPH



1

1. Parametre a špecifikácia:

Označenie notebboku , z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: 

HP Pavilion Gaming 16-a0000nc/16,1" FHD AG 20 
IPS/Core i5-10300H/1x 8GB/256GB SSD/GF GTX
1050 3GB/Win 10 Home/Shadow black

-SSD Kapacita - 256 GB (0,51 TB) - minimálne
-Veľkosť operačnej pamäte - 8 GB - minimálne
-Čip grafickej karty - NVIDIA GeForce GTX 1050 - minimálne
-Modelové označenie procesora - IIntel CORE-i5 10 300H - minimálne
-Frekvencia procesora - 2,3 GHz (2 300 MHz) - minimálne
-Typ úložiska - SSD - minimálne
-Uhlopriečka displeja -15,6" - minimálne
-Kapacita úložiska - 256GB - minimálne

Výbava:
- Podsvietená klávesnica
- Numerická klávesnica
- Čítačka pamäťových kariet
- Operačný systém
- Webkamera, ktorá má rozlíšenie min. 720 p. - minimálne

Parametre, ktoré sú uvedené v opise položky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími
parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru
na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

2 Doprava + inštalácia celok 1,000 12,00  12,00  12,00

Cena spolu:   7752,00 € s DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Výpis obchodného registra.pdf Iné 21.10.2020 910,1 kB



Ponuka pauq, s.r.o.

Názov uchádzača: pauq, s.r.o.

IČO: 45677964

Sídlo: Gercenova 3, 851 01 Bratislava, SK

Kontakt: Juraj Liptak (+421948090101 - juraj@pauq.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: juraj@pauq.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 22.10.2020 15:00

Výsledná cena: 7801,20 € s DPH   (Cena ponuky: 7801,20 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Dodávka notebookov

Zadávateľ: Stredná odborná škola strojnícka (Kysucké Nové Mesto) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dodacia lehota 2 mesiace od zadania objednavky.

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Notebook ks 10,000 780,00  780,00  7800,00

Cena spolu:   7801,20 € s DPH



1

1. Parametre a špecifikácia:

Označenie notebboku , z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: 

HP Pavilion Gaming 16-a0000nc/16,1" FHD AG 20 
IPS/Core i5-10300H/1x 8GB/256GB SSD/GF GTX
1050 3GB/Win 10 Home/Shadow black

-SSD Kapacita - 256 GB (0,51 TB) - minimálne
-Veľkosť operačnej pamäte - 8 GB - minimálne
-Čip grafickej karty - NVIDIA GeForce GTX 1050 - minimálne
-Modelové označenie procesora - IIntel CORE-i5 10 300H - minimálne
-Frekvencia procesora - 2,3 GHz (2 300 MHz) - minimálne
-Typ úložiska - SSD - minimálne
-Uhlopriečka displeja -15,6" - minimálne
-Kapacita úložiska - 256GB - minimálne

Výbava:
- Podsvietená klávesnica
- Numerická klávesnica
- Čítačka pamäťových kariet
- Operačný systém
- Webkamera, ktorá má rozlíšenie min. 720 p. - minimálne

Parametre, ktoré sú uvedené v opise položky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími
parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru
na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

2 Doprava + inštalácia celok 1,000 1,20  1,20  1,20

Cena spolu:   7801,20 € s DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka Zvac Systems s.r.o.

Názov uchádzača: Zvac Systems s.r.o.

IČO: 35859911

Sídlo: Záhorácka 17A, 90101 Malacky, SK

Kontakt: Ing.Maroš Zváč (+421905329541 - maros.zvac@zvacsystems.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: maros.zvac@zvacsystems.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 23.10.2020 9:50

Výsledná cena: 8986,80 € s DPH   (Cena ponuky: 8986,80 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Dodávka notebookov

Zadávateľ: Stredná odborná škola strojnícka (Kysucké Nové Mesto) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 10,000 886,80  886,80  8868,00

Cena spolu:   8986,80 € s DPH



1

1. Parametre a špecifikácia:

Označenie notebboku , z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: 

HP Pavilion Gaming 16-a0000nc/16,1" FHD AG 20 
IPS/Core i5-10300H/1x 8GB/256GB SSD/GF GTX
1050 3GB/Win 10 Home/Shadow black

-SSD Kapacita - 256 GB (0,51 TB) - minimálne
-Veľkosť operačnej pamäte - 8 GB - minimálne
-Čip grafickej karty - NVIDIA GeForce GTX 1050 - minimálne
-Modelové označenie procesora - IIntel CORE-i5 10 300H - minimálne
-Frekvencia procesora - 2,3 GHz (2 300 MHz) - minimálne
-Typ úložiska - SSD - minimálne
-Uhlopriečka displeja -15,6" - minimálne
-Kapacita úložiska - 256GB - minimálne

Výbava:
- Podsvietená klávesnica
- Numerická klávesnica
- Čítačka pamäťových kariet
- Operačný systém
- Webkamera, ktorá má rozlíšenie min. 720 p. - minimálne

Parametre, ktoré sú uvedené v opise položky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími
parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru
na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

2 Doprava + inštalácia celok 1,000 118,80  118,80  118,80

Cena spolu:   8986,80 € s DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Technický list - Stredná odborná škola strojnícka.docx Iné 23.10.2020 12,6 kB

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Protokol o zákazke č.6908

Názov zákazky: Dodávka notebookov

Interné číslo zákazky: 1 / 2020

Zverejnená: 21.10.2020

Ukončená: 26.10.2020

Predpokladaná hodnota: 6590,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 3 dní po vystavení objednávky

Lehota na predkladanie
ponúk: 23.10.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ

Firma Stredná odborná škola strojnícka

IČO / DIČ / IČDPH: 17053722 / 2020558155 / neplatca DPH

Adresa Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK

Kontaktná osoba Mgr. Ing. Ondrej Holienčík, +421905 461 437, sossknm@za.psg.sk

Opis

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Hardvér a softvér

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na: dodanie notebookov vrátane dopravy.

Parametre, ktoré sú uvedené v opise položky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj
plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú
vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 6590,00 EUR.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný
pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady
na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli
súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla
finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov školy, formou bezhotovostného platobného styku
na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a
následného obdržania faktúry. 



Opis zákazky
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do : 31.12.2020

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o
poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených
dôkazov. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na
vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.10.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 26.10.2020 do 12:00 hod.

Verejný obstarávateľ požaduj od uchádzačov predložiť do cenovej ponuky aj technický list predmetu
obstarávania s podrobnou špecifikáciou.

Údaje sú pre uchádzačov v špecifikácií záväzné.

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne
požadované parametre resp. lepšie.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

Notebook 10,000 ks 774,00 € 886,80 €



1
1. Parametre a špecifikácia:

Označenie notebboku , z ktorého sa vychádzalo pri technickej špecifikácií: 

HP Pavilion Gaming 16-a0000nc/16,1" FHD AG 20 
IPS/Core i5-10300H/1x 8GB/256GB SSD/GF GTX
1050 3GB/Win 10 Home/Shadow black

-SSD Kapacita - 256 GB (0,51 TB) - minimálne
-Veľkosť operačnej pamäte - 8 GB - minimálne
-Čip grafickej karty - NVIDIA GeForce GTX 1050 - minimálne
-Modelové označenie procesora - IIntel CORE-i5 10 300H - minimálne
-Frekvencia procesora - 2,3 GHz (2 300 MHz) - minimálne
-Typ úložiska - SSD - minimálne
-Uhlopriečka displeja -15,6" - minimálne
-Kapacita úložiska - 256GB - minimálne

Výbava:
- Podsvietená klávesnica
- Numerická klávesnica
- Čítačka pamäťových kariet
- Operačný systém
- Webkamera, ktorá má rozlíšenie min. 720 p. - minimálne

Parametre, ktoré sú uvedené v opise položky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími
parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru
na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

2 Doprava + inštalácia 1,000 celok 0,00 € 118,80 €

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

r_borovsky@topsoft.sk 21.10.2020

sktechnik@sktechnik.sk 21.10.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

SK-technik s.r.o. 36408972 21.10.2020 11:57 7752,00 s DPH

Zvac Systems s.r.o. 35859911 23.10.2020 9:50 8986,80 s DPH

EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 21.10.2020 9:31 7800,00 s DPH

pauq, s.r.o. 45677964 22.10.2020 15:00 7801,20 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. SK-technik s.r.o. 36408972 7752,00 s DPH

2. pauq, s.r.o. 45677964 7801,20 s DPH

3. Zvac Systems s.r.o. 35859911 8986,80 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Názov Odôvodnenie

EUROLINE computer, s.r.o.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.



Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: SK-technik s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 36408972 / 2020100225 / SK2020100225

Sídlo: Legionárska 5, 01001 Žilina, SK

Kontakt: Tomáš Sako (+421903515063 - sktechnik@sktechnik.sk)

Výsledná cena: 7752,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 7752,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Notebook ks 10,000 774,00  7740,00

2 Doprava + inštalácia celok 1,000 12,00  12,00

Cena spolu:   7752,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:09

Komu: r_borovsky@topsoft.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Stredná odborná škola strojnícka" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na
predmet zákazky "Dodávka notebookov" s predpokladanou hodnotou zákazky: 6590,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 23.10.2020.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cq2eD6DlRKw7JRV2R8JDXW6W_o5Ieig2M9o5kcNy0A

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?cq2eD6DlRKw7JRV2R8JDXW6W_o5Ieig2M9o5kcNy0A


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:09

Komu: sktechnik@sktechnik.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Stredná odborná škola strojnícka" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na
predmet zákazky "Dodávka notebookov" s predpokladanou hodnotou zákazky: 6590,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 23.10.2020.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cq2eD6DlRa-9mxEJZOoZ_omownBqCHaz2jmRw30B

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?cq2eD6DlRa-9mxEJZOoZ_omownBqCHaz2jmRw30B


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: urbanik@hour.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: info@jumpin.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: codes@stonline.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: j.hajdukova@swietelsky.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: info@dumaspb.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: boldova@tes-media.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: mravec@mravec.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: michal.skokan@calorim.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: tapak@stoplup.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: tomas.sojka@waycopy.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: trifitza@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: maxcomputers@maxcomputers.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: evarist.oles@efn.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: mkhlas@mkhlas.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: sudova@stoplup.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: kovacova.eva@meva.eu

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: digital@rock-centrum.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: florian@florian.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: jurcak@pcslovakia.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: info@florian.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: iqelm.sk@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: info@bager-nakladac-unc.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: info@orisplus.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: viktor.kral@deltech.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: gazdic@dagartis.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: sktechnik@sktechnik.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: dichtlerova@jk-trading.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: telesys@telesys.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: peter.suransky@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: kosanic@euroin.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 09:13

Komu: apmtechnik@apmtechnik.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná odborná škola strojnícka zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje Vaším
preferenciám.

Názov zákazky: Dodávka notebookov
Oblasť: IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika - Hardvér a softvér

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 21.októbra 2020 10:46

Komu: obchod@cmcdata.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o zmene zákazky

 

Dobrý deň

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Stredná odborná škola strojnícka s názvom
"Dodávka notebookov" bola zmenená.

Zmeny v zákazke sú vyznačené červenou farbou. Zároveň Vám oznamujeme, že v dôsledku zmeny zadania je z vašej strany
nutné opätovne potvrdiť vašu cenovú ponuku.

Viac detailov o zákazke nájdete tu:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.októbra 2020 12:01

Komu: r_borovsky@topsoft.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Stredná odborná škola strojnícka čoskoro uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Dodávka notebookov
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 23.októbra 2020 12:00

Komu: sossknm@za.psg.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Dodávka notebookov bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6908

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6908
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 26.októbra 2020 08:31

Komu: sktechnik@sktechnik.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Stredná odborná škola strojnícka s názvom: Dodávka
notebookov bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cq2eD6DkEIcRBD-piaHtXZc
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 26.októbra 2020 08:31

Komu: maros.zvac@zvacsystems.com

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Stredná odborná škola strojnícka s názvom: Dodávka
notebookov bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného
uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 26.októbra 2020 08:31

Komu: obchod@cmcdata.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Stredná odborná škola strojnícka s názvom: Dodávka
notebookov bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného
uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 26.októbra 2020 08:31

Komu: juraj@pauq.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Stredná odborná škola strojnícka s názvom: Dodávka
notebookov bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného
uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 26.októbra 2020 08:31

Komu: sossknm@za.psg.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Dodávka notebookov bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: SK-technik s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6908

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6908
https://www.tendernet.sk


Ostatné emailové správy odoslané zo systému TENDERnet
Z dôvodu väčšieho množstva odoslaných emailových správ, je na predchádzajúcich stránkach zahrnutých iba 30 správ pre každý typ
odoslanej správy. Zvyšné správy sú v nasledujúcej tabuľke

Dátum a čas Adresát Predmet

21.októbra 2020 09:13 klus@apptocloud.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 pavelsopuch@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 nnmobilprilusenstvo@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 seliga@gavis.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 citysound@citysound.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 anminet@anminet.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 atelier.urbia@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 lukkasster@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 lacko.martin5@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 hucikova@dmc.sro.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 lubomir.chladny@slovanet.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 vo@slovanet.net TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 alarmservis129@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 janko.bruncak@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 kacmar@comtec.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 hulita@mouton.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 stomaprimeks@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 michal.ceklovsky@centrum.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 hitrade.hudec@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 kpsro@kpsro.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 vachan@advocatis.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 masaryk@kinet.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@elrevizia.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 obchod@intelio.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 lim@cablecom.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 daniel.bacur@freetech.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 m.minarik@sino.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 matejicka@hlc.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 ondrasech@playmax.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 kucerak@sixdata.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 dusan@imagemarketing.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 vdoviak@kvant.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@zsei.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 emmatko@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 pavel.homola@verde.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 tabbslovakia@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 tscontractingsro@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 lubomir.zemanovsky@o2bs.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 rertel@aliga.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@ftoffice.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 ingstavza@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 krajci@krajspol-vahy.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 predaj@avsluzby.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke



21.októbra 2020 09:13 mkproductionsro@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 durim.info@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 elresyssro@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@tricare.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 maros.zvac@zvacsystems.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 gonda@biogastech.eu TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 skaladvid@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 elinosro@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 csente@ghstudio.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 emporo@emporo.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 kah@kah.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 hodosiova@enteris.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@samatech.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 profiline@profiline.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 topmetaltn@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 noga@agon-living.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 j.rezbarik@remontsk.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 magnum.hrustin@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 mbf@post.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 ledar@ledar.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 centurio@centurio.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 milan.ranto@telekom.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 martinbrtko11@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 reviziesidor@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 milos.kysel@emudk.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@she-slovensko.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 marketing@elektrony.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 bufoli@bufoli.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 lbkinterier@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 emelsksro@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 obchod@cmcdata.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 tomas.baca78@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 steve.ijobs@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 tender@mediatech.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 ponuky@iga.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 valenteje@azet.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 andrej.bogar@telekom.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 city@centrum.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 markovic@profel.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 michalbolfa@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 pavol.kopani@etechnology.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 sako@fisk.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 obstaravanie@bonul.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 bires@wasco.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 lev3@azet.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 zorad@cbpractic.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 mhalarms@mhalarms.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

Dátum a čas Adresát Predmet



21.októbra 2020 09:13 martin.murina@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@videoking.cz TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 tomassvitac21@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 tomas.benicek@papera.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 andrej.hracho@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 aero703@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 revajmiro@szm.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 j.salata@orava.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 obchod@arnet.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@teacher.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 r_borovsky@topsoft.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 jozefkobza@yahoo.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 allanbogusovsky@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 stavby2020@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 adamkozak@acronel.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 david@extremecomp.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 peter.valek@brixelektrix.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 marian.canaky@zeerts.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 zeman@centrum.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 j.kukucka@jkboz.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 horvathova@hnsystems.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 plpartner@plpartner.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 igor.grega@christeyns.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 uhliarja@stonline.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 interhouseeu@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 multip.sk@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 roman.noga@protonmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 office@elsetronic.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 jurajczinege@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 riaditel@alarmtel.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 en.audit@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 mato@obedience.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 mravcek.tom@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 biz1@biz1.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 lukas.toth@opttech.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 roman.fila@wisdomfactory.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 beel@beel.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 kutisova@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 pjanusml@stopkrimi.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 mabel.technik@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 jam.sro.jm@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 stanislav.krupa@farady.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 frederik.ravas@upvision.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 jamistav.slovakia@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 xxx@xxx.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 aev@aev.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 safetysolution@safetysolution.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

Dátum a čas Adresát Predmet



21.októbra 2020 09:13 kuzma@eltik.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 marian.hanko@lastmile.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 jozef.babala.st@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 elmapo@elmapo.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 cicmaneci@cgc.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 l.k.m.elektroinstalacie@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 regalsro@regalsro.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 info@stel.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 juraj.filip@hotmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 dbsoftsro@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 drapala@jdrozhlasy.cz TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 matisova@flex-it.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 office@softimex.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 sekretariat@sofos.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 detech.zakazka@gmail.com TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 obchod@wanart.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

21.októbra 2020 09:13 elektra@elektranr.sk TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

Dátum a čas Adresát Predmet



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.6908

Názov zákazky: Dodávka notebookov

Interné číslo zákazky: 1 / 2020

Zverejnená: 21.10.2020

Ukončená: 26.10.2020

Predpokladaná hodnota: 6590,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 3 dní po vystavení objednávky

Lehota na predkladanie
ponúk: 23.10.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ

Firma Stredná odborná škola strojnícka

IČO / DIČ / IČDPH: 17053722 / 2020558155 / neplatca DPH

Adresa Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK

Kontaktná osoba Mgr. Ing. Ondrej Holienčík, +421905 461 437, sossknm@za.psg.sk

Info: ceny ponúk sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu

21.10.2020 09:09:07 Nakupca Nakupca Stredná odborná
škola strojnícka

Zverejnenie zákazky 'Dodávka notebookov' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 23.10.2020 12:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: áno
Anonymná: áno (1.stupeň)

21.10.2020 09:09:34 Zakazka Nakupca Stredná odborná
škola strojnícka

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej
ponuky' nasledovným príjemcom:
r_borovsky@topsoft.sk, TopSoft BSB s.r.o.

21.10.2020 09:09:35 Zakazka Nakupca Stredná odborná
škola strojnícka

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej
ponuky' nasledovným príjemcom:
sktechnik@sktechnik.sk, SK-technik s.r.o.

21.10.2020 09:10:20 Zakazka Uchadzac TopSoft BSB s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

21.10.2020 09:11:14 Zakazka Uchadzac Sama Tech s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 09:11:51 Zakazka Uchadzac DUMAS s. r. o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o novej zákazke'
nasledovným príjemcom:
urbanik@hour.sk, HOUR, spol. s r.o.
info@jumpin.sk, jump in! s.r.o.
codes@stonline.sk, Ing. Ján Krchnavý - CODES
j.hajdukova@swietelsky.sk, Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
info@dumaspb.sk, Ing. Dušan Bielik - DUMAS
boldova@tes-media.sk, TES Media, s. r.o.
mravec@mravec.sk, Mravec Ján
michal.skokan@calorim.sk, Calorim SK
tapak@stoplup.sk, STOP LUP, s.r.o.
tomas.sojka@waycopy.sk, WAY-COPY SK, s.r.o.
trifitza@gmail.com, Trifit-Za
maxcomputers@maxcomputers.sk, Miroslav Cáfal MAXcomputers
evarist.oles@efn.sk, EFN plus, s.r.o.
mkhlas@mkhlas.sk, MK hlas, s.r.o.
sudova@stoplup.sk, STOP LUP, s.r.o.
kovacova.eva@meva.eu, MEVA-SK s.r.o. Rožňava
digital@rock-centrum.sk, Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum



21.10.2020 09:13:03 Zakazka System TENDERnet

digital@rock-centrum.sk, Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum
florian@florian.sk, FLORIAN, s.r.o.
jurcak@pcslovakia.sk, PC Slovakia, s.r.o.
info@florian.sk, FLORIAN, s.r.o.
iqelm.sk@gmail.com, Stanislav Smolár IQelm.sk
info@bager-nakladac-unc.sk, Tatrademont s.r.o
info@orisplus.sk, ORIS PLUS SK s.r.o.
viktor.kral@deltech.sk, DELTECH
gazdic@dagartis.sk, DAGArtis s.r.o.
sktechnik@sktechnik.sk, SK-technik s.r.o.
dichtlerova@jk-trading.sk, JK-Trading s.r.o.
telesys@telesys.sk, Marek Horník - TELESYS
peter.suransky@gmail.com, PECREA, s.r.o.
kosanic@euroin.sk, EUROIN, a.s.
apmtechnik@apmtechnik.sk, APM Technik sro
klus@apptocloud.com, Apptc.me s.r.o.
pavelsopuch@gmail.com, Pavel Sopúch
nnmobilprilusenstvo@gmail.com, NN Mobil príslušenstvo s.r.o.
seliga@gavis.sk, GAVIS, s.r.o.
citysound@citysound.sk, City Sound, s.r.o.
anminet@anminet.sk, Ing. Andrej Mičica ICI
atelier.urbia@gmail.com, URBIA s.r.o.
lukkasster@gmail.com, STITCH and COMP, s.r.o.
lacko.martin5@gmail.com, Martin Lacko
hucikova@dmc.sro.sk, DMC, s.r.o.
lubomir.chladny@slovanet.sk, Slovanet, a.s.
vo@slovanet.net, Slovanet, a.s.
alarmservis129@gmail.com, Milan Kiaba-ALARM SYSTÉM
janko.bruncak@gmail.com, Ing. Ján Brunčák
kacmar@comtec.sk, COMTEC, s.r.o.
hulita@mouton.sk, Mouton s.r.o.
stomaprimeks@gmail.com, STOMAPRIM, s.r.o.
michal.ceklovsky@centrum.sk, Michal Čeklovský
hitrade.hudec@gmail.com, HI trade, s.r.o.
kpsro@kpsro.sk, KP spol.s.r.o
vachan@advocatis.sk, JUDr. Peter Vachan, advokát
masaryk@kinet.sk, Kinet s.r.o.
info@elrevizia.sk, El - Tab,s.r.o.
obchod@intelio.sk, INTELIO, s.r.o.
lim@cablecom.sk, CableCom sro
daniel.bacur@freetech.sk, FreeTech services, spol. s r. o.
m.minarik@sino.sk, SINO s.r.o.
matejicka@hlc.sk, HLC s.r.o.
ondrasech@playmax.sk, PLAYMAX s.r.o.
kucerak@sixdata.sk, SIX DATA, s.r.o.
dusan@imagemarketing.sk, IMAGE Marketing s.r.o.
vdoviak@kvant.sk, KVANT spol. s.r.o.
info@zsei.sk, Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
emmatko@gmail.com, Martin Maťko MD-Elektro
pavel.homola@verde.sk, VERDE GROUP, s.r.o.
tabbslovakia@gmail.com, TA BB Slovakia, s.r.o.
tscontractingsro@gmail.com, TS contracting s.r.o.
lubomir.zemanovsky@o2bs.sk, O2 Business Services, a. s.
rertel@aliga.sk, Aliga, s.r.o.
info@ftoffice.sk, Future Technologies, a.s.
ingstavza@gmail.com, INGSTAV Žilina
krajci@krajspol-vahy.sk, KRAJSPOL SK, s.r.o.
predaj@avsluzby.sk, AUTOVALUŠEK služby,s.r.o.
mkproductionsro@gmail.com, MK production s.r.o.
durim.info@gmail.com, DURIM s.r.o.
elresyssro@gmail.com, ELREsys, s.r.o.
info@tricare.sk, TriCare s.r.o.
maros.zvac@zvacsystems.com, Zvac Systems s.r.o.
gonda@biogastech.eu, BG tech, s.r.o.
skaladvid@gmail.com, stavby skala s.r.o.
elinosro@gmail.com, Elino s.r.o.
csente@ghstudio.sk, ghstudio s.r.o.
emporo@emporo.sk, EMPORO s.r.o.
kah@kah.sk, Ivan Kozák K&H
hodosiova@enteris.sk, Enteris, s.r.o.
info@samatech.sk, Sama Tech s.r.o.
profiline@profiline.sk, PROFILINE Group s.r.o.
topmetaltn@gmail.com, TOP METAL, s.r.o.
noga@agon-living.sk, AGON s.r.o.
j.rezbarik@remontsk.sk, REMONT SK, s.r.o.
magnum.hrustin@gmail.com, Ľuboš Jancek-MAGNUM
mbf@post.sk, Maros Durco
ledar@ledar.sk, LEDAR s.r.o.
centurio@centurio.sk, CENTURIO Computers s.r.o.
milan.ranto@telekom.sk, Slovak Telekom a.s.
martinbrtko11@gmail.com, Martin Brtko

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



martinbrtko11@gmail.com, Martin Brtko
reviziesidor@gmail.com, Ing. Juraj Sidor - SIDOR control
milos.kysel@emudk.sk, EMU elektro s.r.o.
info@she-slovensko.sk, S.H.E. s.r.o.
marketing@elektrony.sk, Bergamo s.r.o.
bufoli@bufoli.sk, BUFOLI, s.r.o.
lbkinterier@gmail.com, LBK interiér s.r.o
emelsksro@gmail.com, EMEL SK, s. r. o.
obchod@cmcdata.sk, EUROLINE computer, s.r.o.
tomas.baca78@gmail.com, Plug s.r.o.
steve.ijobs@gmail.com, Robomont
tender@mediatech.sk, MediaTech Central Europe, a.s.
ponuky@iga.sk, ADIGA, s.r.o.
valenteje@azet.sk, Marek Valenteje
andrej.bogar@telekom.sk, Slovak Telekom a.s.
city@centrum.sk, Ľuboslav Jaroš,CITY
markovic@profel.sk, PROFEL s.r.o.
michalbolfa@gmail.com, Michal Bolfa - živnostník
pavol.kopani@etechnology.sk, eTechnology s.r.o.
sako@fisk.sk, FISK, s.r.o.
obstaravanie@bonul.sk, BONUL, s.r.o.
bires@wasco.sk, WASCO - družstvo
lev3@azet.sk, JALACLUB
zorad@cbpractic.sk, Štefan Zórád - CB PRACTIC PRO
mhalarms@mhalarms.sk, MH Alarms
martin.murina@gmail.com, Weniz s.r.o.
info@videoking.cz, StudioPRO Prague spol. s r.o.
tomassvitac21@gmail.com, DETOMP s.r.o
tomas.benicek@papera.sk, PAPERA s.r.o.
andrej.hracho@gmail.com, Hracho Andrej - elektromontáže MaR
aero703@gmail.com, Ing.arch. Jozef Frajka
revajmiro@szm.sk, Revaj Miroslav
j.salata@orava.sk, SALDOM sro
obchod@arnet.sk, Arnet s.r.o
info@teacher.sk, Teacher.sk, s.r.o.
r_borovsky@topsoft.sk, TopSoft BSB s.r.o.
jozefkobza@yahoo.com, 9nine, s.r.o.
allanbogusovsky@gmail.com, webur s.r.o.
stavby2020@gmail.com, REVAJ Lukaš
adamkozak@acronel.sk, Acronel, s.r.o.
david@extremecomp.sk, Dávid Vorčák
peter.valek@brixelektrix.sk, BRIX elektrix, s. r. o.
marian.canaky@zeerts.sk, ZEERTS s.r.o.
zeman@centrum.sk, Eleko s. r. o.
j.kukucka@jkboz.sk, JKBOZs.r.o.
horvathova@hnsystems.sk, HN Systems,s.r.o
plpartner@plpartner.sk, PL Partner, s. r. o.
igor.grega@christeyns.com, CHRISTEYNS Slovakia s.r.o.
uhliarja@stonline.sk, ČaS ENERGOPLUS s.r.o.
interhouseeu@gmail.com, Interhouseeu s.r.o.
multip.sk@gmail.com, MULTIP SK, s.r.o.
roman.noga@protonmail.com, Roman Noga - RISC
office@elsetronic.sk, Electronic services s.r.o.
jurajczinege@gmail.com, ALFIK, s.r.o.
riaditel@alarmtel.sk, ALARMTEL SK, s.r.o.
en.audit@gmail.com, EkoEnergy-Group, s.r.o.
mato@obedience.sk, Obedience, s.r.o.
mravcek.tom@gmail.com, Elmont copy s.r.o.
biz1@biz1.sk, BIZ1 s.r.o.
lukas.toth@opttech.sk, OPTTECH s.r.o.
roman.fila@wisdomfactory.sk, Wisdom Factory, s.r.o.
beel@beel.sk, BEEL s.r.o.
kutisova@gmail.com, ejoin s.r.o.
pjanusml@stopkrimi.sk, Stopkrimi s.r.o.,
mabel.technik@gmail.com, MAB-EL, s.r.o.
jam.sro.jm@gmail.com, J A M, s.r.o.
stanislav.krupa@farady.sk, Farady s.r.o.
frederik.ravas@upvision.sk, upvision. s.r.o.
jamistav.slovakia@gmail.com, JAMI-STAV Slovakia, s.r.o.
xxx@xxx.sk, marzap s.r.o.
aev@aev.sk, AEV-system,s.r.o.
safetysolution@safetysolution.sk, SAFETY SOLUTION s.r.o.
kuzma@eltik.sk, Ján Kuzma - ELTIK
marian.hanko@lastmile.sk, LAST MILE, spol. s r.o.
jozef.babala.st@gmail.com, Jozef Babala
elmapo@elmapo.sk, ELMAPO s.r.o.
cicmaneci@cgc.sk, C.G.C. a.s.
l.k.m.elektroinstalacie@gmail.com, Lukáš Maslík
regalsro@regalsro.sk, Regál, s.r.o.
info@stel.sk, Stel, s.r.o.
juraj.filip@hotmail.com, Strive, s.r.o.

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



juraj.filip@hotmail.com, Strive, s.r.o.
dbsoftsro@gmail.com, DBSoft s. r. o.
drapala@jdrozhlasy.cz, JD ROZHLASY s.r.o.
matisova@flex-it.sk, flex-it, s.r.o.
office@softimex.sk, SOFTIMEX Academy, s.r.o.
sekretariat@sofos.sk, SOFOS, a. s.
detech.zakazka@gmail.com, DETECH s.r.o.
obchod@wanart.sk, WANART, s. r. o
elektra@elektranr.sk, Elektra-NR, s.r.o.

21.10.2020 09:19:43 Zakazka Uchadzac Stavbyt Martin s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 09:22:38 Zakazka Uchadzac BRIX elektrix, s. r. o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 09:25:51 Zakazka Uchadzac EUROLINE
computer, s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 11

21.10.2020 09:31:34 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač EUROLINE computer, s.r.o. sa zapojil do zákazky s
cenovou ponukou na 6500,00 € bez DPH.

21.10.2020 09:34:36 Zakazka Uchadzac flex-it, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

21.10.2020 09:43:55 Zakazka Uchadzac Dávid Vorčák Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 10:00:18 Zakazka Uchadzac El - Tab,s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 10:04:47 Zakazka Uchadzac PL Partner, s. r. o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 2

21.10.2020 10:31:47 Zakazka Uchadzac SK-technik s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 5

21.10.2020 10:46:04 Zakazka Uchadzac ...
Zákazka bola upravená nákupcom. Zmeny v zákazke sú vyznačené
červenou farbou.
Prosíme uchádzačov o revidovanie svojich ponúk.

21.10.2020 10:46:22 Zakazka Nakupca Stredná odborná
škola strojnícka

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o zmene zákazky'
nasledovným príjemcom:
obchod@cmcdata.sk, EUROLINE computer, s.r.o.

21.10.2020 10:52:22 Zakazka Uchadzac SOFOS, a. s. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 2

21.10.2020 10:58:54 Zakazka Uchadzac Tomatrik s. r. o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 2

21.10.2020 11:06:58 Zakazka Uchadzac Revaj Miroslav Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 11:57:52 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač SK-technik s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou
na 6550,00 € bez DPH.

21.10.2020 12:06:11 Zakazka Uchadzac PC Slovakia, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 12:27:45 Zakazka Uchadzac Ivan Kozák K&H Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 12:57:30 Zakazka Uchadzac Aliga, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 14:26:54 Zakazka Uchadzac Zvac Systems s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 7

21.10.2020 14:41:21 Zakazka Uchadzac GAVIS, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

21.10.2020 16:15:35 Zakazka Uchadzac ELEKTRON-SK
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 18:30:47 Zakazka Uchadzac BIZ1 s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

21.10.2020 19:06:27 Zakazka Uchadzac ELREsys, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 19:47:05 Zakazka Uchadzac Tender Service,
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 21:19:55 Zakazka Uchadzac TES Media, s. r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

21.10.2020 21:31:26 Zakazka Uchadzac ENERMA, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



22.10.2020 06:57:51 Zakazka Uchadzac CENTURIO
Computers s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

22.10.2020 07:50:46 Zakazka Uchadzac TopSoft BSB s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

22.10.2020 11:10:44 Zakazka Uchadzac Future Technologies,
a.s.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

22.10.2020 11:31:16 Zakazka Uchadzac AEV-system,s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

22.10.2020 12:01:11 Zakazka System TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho
kola' nasledovným príjemcom:

22.10.2020 12:50:37 Zakazka Uchadzac pauq, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 4

22.10.2020 15:00:50 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač pauq, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
6501,00 € bez DPH.

22.10.2020 17:54:14 Zakazka Uchadzac APM Technik sro Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

22.10.2020 22:31:56 Zakazka Uchadzac flex-it, s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

23.10.2020 09:47:04 Zakazka Uchadzac Zvac Systems s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 7

23.10.2020 09:50:38 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Zvac Systems s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 7489,00 € bez DPH.

23.10.2020 11:32:51 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač SK-technik s.r.o. upravil svoju cenovú ponuku zo sumy
6550,00 € na 6460,00 € bez DPH.

23.10.2020 12:00:00 Zakazka System TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

23.10.2020 12:00:59 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky'
nasledovným príjemcom:
sossknm@za.psg.sk, Stredná odborná škola strojnícka

26.10.2020 08:31:30 Zakazka Nakupca Stredná odborná
škola strojnícka Vyhodnotenie zákazky

26.10.2020 08:31:53 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
sktechnik@sktechnik.sk, SK-technik s.r.o.

26.10.2020 08:31:54 Zakazka System TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
maros.zvac@zvacsystems.com, Zvac Systems s.r.o.
obchod@cmcdata.sk, EUROLINE computer, s.r.o.
juraj@pauq.sk, pauq, s.r.o.

26.10.2020 08:31:54 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
nasledovným príjemcom:
sossknm@za.psg.sk, Stredná odborná škola strojnícka

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉ PRÍLOHY
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
 

 


