
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk   

Predmet zákazky:   „Dopravné značenie s príslušenstvom a spomaľovacie prahy“ /s prísl. + doprava/ 

Druh dodávky:                    „Dopravné značenie s príslušenstvom a spomaľovacie prahy“ / s prísl. + doprava/„ 

P. 

č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa sídla 

alebo miesta podnikania) 

Trhová cena 

v EUR s DPH 

Trhová cena 

v EUR bez DPH 

Kontaktná osoba č. 

tel. (v prípade tel. 

oslovenia) 

Dátum 
spracovania 

Poznámka (Spôsob 
vykonania prieskumu 
- telefonicky, 
osobne, mailom, 
internet) 

Poradie 

1.  ZNAČKY s. r. o.,  

J. Ťatliaka 1785,  

Dolný Kubín 026 01, 

IČO: 43 931 111 

1.580,40 € 1.317,00 € 

Emailom zaslaná 

výzva na predloženie 

cenovej ponuky  

p. Igor Thurský  

0905 939 989 

11.06.2018 

E-mailom (výzva na 

predloženie cenovej 

ponuky). 

Cenová ponuka bola 

doručená e-mailom 

a zaevidovaná pod č. j.:  

OcÚ-495/2018 

1. 

Víťaz 

 

2.  GEMER KOVO s.r.o.,  

Sirk 317, 049 64 

IČO: 36 733 776 1.622,04 €  1.407,50 € 

Emailom zaslaná 

výzva na predloženie 

cenovej ponuky 

p. Chovanko  

0911 338 587  

11.06.2018 

 

E-mailom (výzva na 

predloženie cenovej 

ponuky). 

Cenová ponuka bola 

doručená e-mailom 

a zaevidovaná pod č. j.:  

OcÚ-496/2018 

2. 

3.  Značenie.sk, s. r. o.,  

Východná 40, 

Prievidza 971 01 

IČO: 50 577 557 

1.736,05 € 
  

1.446,71 € 

Emailom zaslaná 

výzva na predloženie 

cenovej ponuky 

p. Ing. Matušáková  

0911 654 182 

12.06.2018 

E-mailom (výzva na 

predloženie cenovej 

ponuky). 

Cenová ponuka bola 

doručená e-mailom 

a zaevidovaná pod č. j.:  

OcÚ-501/2018 

3. 



4.  TSA spol. s. r. o.,  

Novosvetská 12, 

Bratislava 811 06 

IČO: 17324599 

 

2.007,00 € 

 

1.672,50 € 

Emailom zaslaná 

výzva na predloženie 

cenovej ponuky 

p. Dr.Ing. Juraj 

Anoškin, Aut.Ing. 

0904 579 921 

  4. 

Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH):   2.100,00 € s DPH  

 

Identifikácia vybraného dodávateľa (vrátane dokladu na oprávnenie na podnikanie): ponuka č.   1 

Zdôvodnenie výberu: 

• Najnižšia cena 

• Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena) ⃰) 

• Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) ⃰) 

Zoznam dokladov:  kópie dokumentu: Údaje o hospodárskom subjekte  

Navrhnutý spôsob zadania zákazky: 

• zmluva a následná fakturácia ⃰) 

• objednávka a následná fakturácia ⃰) 

• úhrada v hotovosti ⃰) 

 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňame podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom  a potvrdzujeme že uvedené údaje sú pravdivé. 

Dátum:  V Olešnej, dňa:  18.06.2018           

Vyhodnotil a schválil:  Štefan Cudrák: starosta obce     .......................................... 

 

⃰)nehodiace sa škrtnite 

 


