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Mestské kultúrne stredisko Sabinov 

Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

 

 

Z Á P I S N I C A 

z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov napísaná v Mestskom kultúrnom stredisku 

Sabinov v Sabinove dňa 18.02.2015 o 14.15 h 

 

 

 

1. Postup obstarávania : 

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO“) – zákazka na dodanie tovaru. 

 

 

2. Predmet zákazky : 

„Ozvučovacie a osvetľovacie služby, pódium a prestrešenie pódia“ 

 

 

3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je vo výške : 12 581,27 EUR bez DPH 

 

 

4. Dátum predloženia cenových ponúk uvedený vo výkaze : 

Lehota na predloženie cenovej ponuky : do 18.02.2015 do 14.00 h 

 

 

5. Miesto prevzatia/otvárania cenových ponúk : 

Mestské kultúrne stredisko Sabinov so sídlom Janka Borodáča 18 083 01 Sabinov, kancelária 

riaditeľky MsKS. 

 

 

Verejný obstarávateľ  dňa 13.02.2015  pod č. j. 80/2015 zaslal výzvu na predloženie cenovej 

ponuky na predmet zákazky „Ozvučovacie a osvetľovacie služby, pódium a prestrešenie 

pódia“ e-mailom trom osloveným firmám, ktoré predložili cenovú ponuku na výpočet 

predpokladanej hodnoty zákazky. 
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6. Predložené cenové ponuky v lehote uvedenej vo výzve : 

Na základe výzvy zaslanej e-mailom predložili ponuku v lehote určenej verejným 

obstarávateľom, t.j. do 18.02.2015 do 14.00 h traja (3) záujemcovia : 

 

DAISY art production, s.r.o. 

Mihaľov 2495/38, 08501 Bardejov 
poštou 18.02.2015, o 09.50h 

Emottin, s.r.o. 

Kamence 911/18, 013 01  Varín 
poštou 17.02.2015, o 11.00h 

Timothy Sound, s. r. o. 

Pavlovičovo námestie 45, 080 01 Prešov 
poštou 16.02.2015, o 12.40h 

 

 

 

 

7. Splnenie podmienok účasti : 

 

Uchádzači 

Kópia dokladu 

o oprávnení podnikať 

podľa §26 ods.1 písm. f) 

ZVO v nadväznosti na § 

26 ods. 2 

písm. e) ZVO, 

resp. podľa §128 ZVO 

resp. §133 ZVO 

Cenová ponuka – 

ocenený výkaz 

výmer - rozpočet 

DAISY art production, s.r.o. 

Mihaľov 2495/38, 08501 Bardejov 
splnil / nesplnil splnil / nesplnil 

Emottin, s.r.o. 

Kamence 911/18, 013 01  Varín 
splnil / nesplnil splnil / nesplnil 

Timothy Sound, s. r. o. 

Pavlovičovo námestie 45, 080 01 Prešov 
splnil / nesplnil splnil / nesplnil 

 

8. Porovnanie cenových ponúk uchádzačov : 

 

Uchádzači 

 

Cena bez DPH 

 v EUR 
Cena s DPH 

v EUR 

Poradie 

DAISY art production, s.r.o. 

Mihaľov 2495/38, 08501 Bardejov 
12 450,00 12 450,00 2. 

Emottin, s.r.o. 

Kamence 911/18, 013 01  Varín 
9 827,00 11 792,40 1. 

Timothy Sound, s. r. o. 

Pavlovičovo námestie 45, 080 01 Prešov 
12 565,00 12 565,00 3. 
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         Na základe predložených ponúk uchádzač Emottion, s.r.o.,Kamence 911/18, 013 01 Varín 

splnil všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré boli napísané vo výzve 

a predložil ponuku s najnižšou cenou, a preto je vyhodnotený ako úspešný uchádzač. 

 

        Na základe vyššie uvedeného bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva v lehote 

viazanosti ponúk, t.j. do 26.02.2015. Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému, že jeho ponuku 

prijíma a neúspešným uchádzačom, že  ich ponuky neboli prijaté. 

 

 

 

V Sabinove, dňa 18.02.2015 

 

 

Vyhodnotili : 

PaedDr, Jozef Miko                                             ........................................................ 

 

Peter Eliáš                                                            ........................................................ 

 

Zuzana Hudáčová                                                ........................................................                   

       


