
Evanielické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava 

Zápisnica z vyhodnotenia pontik 

Prieskum trhu vykonával: Mgr. Tomáš Kysel - pedagogický zamestnanec školy, 
vyučujnci telesnú výchovu 

Terminy: 
Výzva na predkladanie ponnk bola elektronicky zaslaná potenciálnym dodávaterom 15. 7. 
2019 a v tomto termine bola zverejnená aj na www-stránke školy: 
http://www.evlyceum. sk/lyce  isti/verej ne-dokumenty/zakazka-sportove-potreby-dotacia-z- 
programu-uv-sr-podpora-rozvoj a-sportu-na-rok-20 19/. 
Termin predkladania ponňk: do 24. 7. 2019 

Predmet obstarávania: Športové potreby - nákup v rámci projektu Podpora rozvoja športu 
u stredoškolskej mládeže, v rámci programu ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2019. 

Zoznam potenciálnych dodávatel'ov, ktorým bola zaslaná výzva: 

Por. Cislo 	Obchodné meo, sídlo  

1. ŠKP - ŠPORT, spol. s. r. o. aporožská 8, 851 01 Bratislava, e-mail orosz@skpba.sk  

2. HEMMING, s. r. o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava, e-mail hemmingsro@gmail.com  

3. XINGA, s. r. o., E. Stárka 220/21, 911 05 Trenčin, e-mail obchod@ziggy.sk  

Zoznam uchádzačov a tidaje zistené pri otvárani pontlk: 

Por. čislo Obchodné meno 	 Cena bez DPH 
Dotácia t.TV SR Vlastné prostriedkv 

1. ŠKP - ŠPORT, spol. s. r. o. 
Záporožská 8, 851 01 Bratislava 

2. HEMMING, s. r. o., 
Doležalova 15, 821 04 Bratislava 

3. XINGA, s. r. o., 
E. Stárka 220/21, 911 05 Trenčin 

3 283,33 

3 305,04 

3 333,33 

657,50 

673,00 

687,50 

Treti potenciálny dodávatel' nezaslal cenovú ponuku v požadovanom termine (doručená 25. 7.2019). 

Vyhodnotenie pontik: 
Dňa 26. 8. 2019 verejný obstarávater vyhodnotil predložené cenové ponuky. Ponuky boli 
vypracované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie pona. 
Kritériom na vyhodnotenie bola najnižšia cena, pri dodržarň  technických parametrov 
uvedených v Prilohe 6. 1 výzvy. Treti potenciálny dodávater nezaslal cenovíi ponuku 
v požadovanom termine, jeho ponuka nie je ani cenovo najvýhodnejšia. 



Identifikácia tíspešného dodávatera: 

ŠKP — ŠPORT, spol. s. r. o., Záporožská 8, 851 01 Bratislava 

Obstarávacia cena pre celt1 zákazku (dotácia CV SR + vlastné zdroj): 

Cena bez DPH a s DPH dotácia ÚV SR: 3 283,33/3 940,00 

Cena bez DPH a s DPH vlastné zdroje: 	657,50/789,00 

Cena spolu bez DPH a s DPH 	3 940,83/4 729,00 

Odôvodnenie: Úspešný uchddzač  spinil podmienky verejného obstarávania zverejnené vo 
výzve — najnižšia ponfiknutá cena pri dodržani technickej špecifikácie. 

Výsledok verejnčho obstarávania bude oznámený vybranému dodávaterovi ŠKP — ŠPORT, s. 
r. o., po schváleni dotácie, podpise zmluvy s L'JV SR. Objednávka bude zaslaná po prijme 
dotácie na bankový Ačet školy. Výsledok verejného obstarávania bude oznámený aj ostatným 
dvom neilspešným uchadzačom. 

Dátum: 26. 8. 2019 

Meno a podpis osoby, ktorá vykonávala 

Mgr. Tomáš Kysel 	 

Zapisala: 

Zte  1 6;11,-- 0(7-2 

Ing. Kuciaŕiová Danica, ekon6mka 	  

Meno a podpis vediaceho zamestnanca: 

Ing. Edita Prostredniková, riaditerka 	  

"eskum trhu 
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