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     ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK 
(Pre zákazky zadávané tzv. Dotovaným subjektom) 

 
Prijímateľ: Viktória Dance Servis, s.r.o., Zalužice 179, 072 34 
 
Názov zákazky: Notebook 
 
Osoba alebo komisia, ktorá vykonala prieskum trhu: Ing. Mgr. Martin Hriňák, osoba realizujúca prieskum trhu 
 
Opis predmetu zákazky: Dell XPS 7390-13548 
 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 25.12.2020 
 
Zoznam vyhodnocovaných ponúk 

Sú oslovené 
hospodárske subjekty 

oprávnené dodávať 
tovar, uskutočňovať  

prácu, alebo poskytovať 
službu v rozsahu 

predmetu zákazky?  

Názov, IČO a sídlo osloveného 
hospodárskeho subjektu, meno 
a priezvisko kontaktnej osoby 

Splnenie 
požiadaviek na 

predmet zákazky 

Cena v 
EUR 

bez DPH 

Cena v 
EUR 

s DPH 

(ÁNO/NIE) 

 

Doklad 
alebo zdroj 

Dátum 
predloženia 

ponuky 

Dušan Valentovič, Ulica 
Spartakovská 6458/2, 917 01 
Trnava, 44274742 

áno 
1464,82 1757,78 

ÁNO ŽR SR 25.12.2020 

Euroline computer s.r.o., 
Svätoplukova 7, 036 01 Martin, 
36395994 

áno 
1488,09 1785,71 

ÁNO OR SR 25.12.2020 

Henrich Sonnenschein - ITSK, 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra,  
37212931 

áno 
1498,33 1798,00 

ÁNO ŽR SR 25.12.2020 

 
Uchádzači nemajú uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača (overené na základe výpisu zo stránky ÚVO). 
 
Uchádzači nespĺňajúci požiadavky na predmet zákazky: – 
 
Uchádzači spĺňajú podmienky účasti: všetci – oprávnenie dodávať tovar (overené v Obchodnom a Živnostenskom registri) 
 
Spôsob vykonania prieskumu: Vyhľadávanie na internete 
 
Predložené doklady, na základe ktorých boli ponuky vyhodnocované: webové stránky 
 
Dátum vyhodnotenia ponúk: 25. 12. 2020 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH 
 
Vyhodnotenie (vrátane identifikácie úspešného dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa): Dušan Valentovič, Ulica 
Spartakovská 6458/2, 917 01 Trnava 
 
Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača: 1464,82 € bez DPH, 1757,78 € s DPH  
 
Spôsob vzniku záväzku: objednávka 
 
Podmienky realizácie zmluvy (najmä lehota plnenia a miesto realizácie): miesto dodania: Zalužice 179, 072 34 
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Vyhlásenie: 
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším 
presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne 
nakladanie s finančnými prostriedkami. 
Zodpovedný zamestnanec ( komisia ) :  
 
V Košiciach dňa 25.12.2020  
 

                                                     ............................................................................................... 
        Ing. Mgr. Martin Hriňák, osoba realizujúca verejné obstarávanie 
Overil:  
   
 
 
 
                                                      ............................................................................................... 
                  Maroš Kráľ, štatutárny zástupca prijímateľa 
 


