ZÁZNAM Z PRIESKUM TRHU
1. Názov prijímateľa:

KO BOX, s.r.o.

2. Názov zákazky:

„Nákup posilňovacích strojov a zariadení do fitnescentra“

3. Druh zákazky (tovar/služba/práce): Tovar
4. Kód CPV:

37442000-8 – Vybavenie na váhové a odporové cvičenie

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

135 448,803 € bez DPH

6. Názov projektu a kód ITMS2014+: Boxerská akadémia a fitnescentrum Tomiho KIDa, kód
ITMS2014+ 313031I431.
7. Operačný program:

Výskum a inovácie

8. Spôsob vykonania prieskumu trhu: Prieskum trhu bol vykonaný na základe priameho oslovenia
dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk.
9. Kritérium/kritériá na vyhodnocovanie ponúk:

cena zákazky v EUR bez DPH.

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným
ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom
mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
10.Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný:
a) zoznam oslovených dodávateľov:

Názov dodávateľa

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať
predmet
zákazky
(áno/nie)

FIT PLUS, spol. s r.o.,
Seberíniho 14, Bratislava 821 03
email: info@lifefitness.sk

07.12.2018

Elektronická
pošta
(email)

áno

áno

QPT s.r.o.,
Bieloruská 14 , Bratislava 821 06
email: kamillio3@gmail.com

07.12.2018

Elektronická
pošta
(email)

áno

áno

Juraj Kopaj - KOHI plus
Šoporňa 1298, Šoporňa 925 52
email: posilovne@kohiplus.sk

07.12.2018

Elektronická
pošta
(email)

áno

áno

1

Prijatá
ponuka:
áno/nie

b) zoznam predložených ponúk:

Názov a sídlo uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum
predloženia

Návrh
na plnenie
kritéria (cena
zákazky v EUR
bez DPH)

FIT PLUS, spol. s r.o.,
Seberíniho 14, Bratislava 821 03

18.12.2018

120 220,83 €

splnil

-

QPT s.r.o.,
Bieloruská 14 , Bratislava 821 06

20.12.2018

132 616,79 €

splnil

-

11. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok

Pozná
mka

Neaplikuje sa.

12. Identifikácia úspešného uchádzača: FIT PLUS, spol. s r.o., Seberíniho 14, Bratislava 821 03
Ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa t.j. splnila podmienky uvedené vo
Výzve na predkladanie ponúk a na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritéria „ cena zákazky v
EUR bez DPH “ bola označená ako úspešná.
13. Cena víťaznej ponuky s DPH:

144 265,00 € s DPH

14. Cena víťaznej ponuky bez DPH:

120 220,83 € bez DPH

15. Spôsob vzniku záväzku:

Kúpna zmluva

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Bratislava 23.01.2019

17. Meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby:

Karolína Vavrinčíková,
za proces verejného obstarávania
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