
Tenisové centrum mládeže Trenčín

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
1)Termín zaslania Výzvy na predkladaníe ponúk potenciáInym dodávateíom: 72.7.2a78

2) Zoznam potenciálnych dodávateťov, ktoným bola zaslaná Výzva na predkladoníe ponúk:

Por, č. obchodné meno, sídlo
1. DUDA šport s.r.o., Vel'ká okružná 1559,, 958 01 Partizánske
2. BB SPORT s,r.o.., Dr. Patočku 404/489.,955 01Topol'čany
3, R.H.plus., s.r.o., Bratislavská 36., 9t1,05 Trenčín

3} Termín predkladania ponúk: Výzva na predkladanie ponúk bola

www.gov.vlada.sk a 12.7,2at8 bola listinnou formou zaslaná

dodávatelom. Termín ukončenia predkladania ponúk bol určený na deň

4|Zotnam uchádzačov a údaje zistené pri owáraní ponúk:

zverejnená od 2.7.2aL8 na portáli

trom vybraným potencionálnym

24.7.2a78 do 12,00.

Por. č. obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií
bez DPH/s DPH

1,. DUDA šport s,r.o., Veťká okružná 1559., 958 01
partizánske

Spolu s DPH 3 366.- €

z. BB SPORT s.r,o.., Dr. Patočku 404/489.,955 01
Topolčanv

Spolu s DPH 3 058,60 .- €

3. R.H. plus., s.r.o., Bratislavská 36.,91,1,05 Trenčín ponuka nebola zaslaná

5} Vyhodnocovanie ponúk:

Ponuky sme vyhodnotili v súlade s metodickými pokynmi a s údajmi uvedenými vo Výzve na

predkladanie ponúk.

.!. Ponuky mali uchádzači možnosť posielať na základe zverejnenej VÝzvy na predkladanie ponúk na

portáli www.vlada.gov.sk a na základe písomnej výzvy zaslanej po prieskume trhu listovou formou

trom vybraným potencionálnym dodávateíom.

* Lehota na predkladanie ponúk listovou formou bola vo Výzve na predkladanie ponúk určená do dňa

Z4.7.2OL8 do 12,00.

{. Na výzvu zverejnenú na portáli www.vlada.gov,sk nereagoval žiadny záujemca a na písomnú výzvu

zaslanú trom potencionálnym dodávateťom reagovali dvaja záujemci predložením ponuky listovou
formou.

* Listové obálky s ponukou od uchádzačov boli poštou doručené v súlade s termínom uvedeným vo

výzve v nasledovnom poradí: prvá prišla ponuka od DUDA šport s.r.o. a ako druhá prišla ponuka od

BB SPORT s.r,o. Tretí oslovený potencionálny uchádzač ponuku neposlal.

* Dňa 26J ,2018 o 11.00 hod. prístúpil verejný obstarávateí v súlade s textom Výzvy na predkladanie

ponúk k otvoreniu obálok s ponukami a k vyhodnoteniu predložených ponúk.

* Po porovnaní zaslaných ponúk sme vyhodnotili úspešného uchádzača, ktorý splnil všetky
podmienky a kritéria uvádzané vo Výzve na predkladanie ponúk. Stal sa ním uchádzač : BB SPORT

s.r.o., Dr. Patočku 4O4l489,, 955 01 Topoíčany. Úspešný uchádzač predložil ponuku spíňalúcu
špecifikáciu a za najnižšiu cenovú hodnotu vrátane DPH.



Tenisové centrum mládeže Trenčín

* Výsledok verejného obstarávania s uvedením úspešného uchádzača a odóvodnením nášho

rozhodnutia zašleme všetkým uchádzačom zúčastneným verejného obstarávania listovou formou,

alebo formou e mailu.

5} Zoznam rrylúčených uchádzačov: -

7} ldentifikácia úspešného uchádzača:

obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií
bez DPH/s DPH

BB SPORT s.r.o., Dr. Patočku 4a4/489.,955 01
Topolčany

Spolu s DPH 3 058,60 .- €

odóvodnenie:

K určeniu úspešného uchádzača sme dospeli po porovnaní doručených ponúk s rešpektom k podmienkam

a kritériám, ktoré boli uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. Úspešný uchádzač splnil všetky
podmienky i kritériá zadané verejným obstarávateťom vo Výzve na predkladaníe ponúk a v ponuke

predložil tovar v súlade so špecifikáciou a za najnižšiu cenovú hodnotu vrátane DPH,

t. kuhlóffel

Dátum: 26,7,2018

podpis: a{J^-Ť§
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