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Zápisnica 

z  vyhodnotenia cenových ponúk  

  

postup VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 

Názov osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní :                  

Slovenská basketbalová asociácia 

Sídlo:  Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Obstarávateľský subjekt je v postavení osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu 

k predmetu zákazky. 

Predmet zákazky:   

 „ Športové oblečenie a dresy pre basketbalové reprezentácie – mužov, žien a mládež” 

  

Zadávanie  zákazky s nízkou hodnotou – služby - podľa § 117 zákona  o verejnom obstarávaní 

s použitím § 8 ods. 1, písm. c, bod 1. zákona o verejnom obstarávaní . 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na uvedený predmet zákazky bola zaslaná   3 potenciálnym 

dodávateľom dňa  : 2.3.2020 

 

Yoursport s.r.o. 

Voroněžská 174/28 

Vršovice 

101 00 Praha 10 

3b, s.r.o. 

Sabinovská 151 

080 01 Prešov 

EUROSPORTS s.r.o. 
Panónska cesta 38/a 
851 04 Bratislava 
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a) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky do lehoty na ich predloženie 
– do 16.3.2020 do 12:00  hod.  
 

 

Poradové číslo, obchodné 

meno/názov  

sídlo/miesto podnikania 

Návrh plnenia kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

 

Zmluvná cena za predmet zákazky 

celkom  v EUR bez   DPH  

(kritérium -  najnižšia cena) 

Reklamné plnenie  v EUR bez   DPH  

(kritérium -  najvyššia cena) 

Yoursport s.r.o. 

Voroněžská 174/28 

Vršovice 

101 00 Praha 10 

65 528,58 EUR 
 

20 000,00 EUR 

3b, s.r.o. 

Sabinovská 151 

080 01 Prešov 
93 536,96 EUR 15 000,00 EUR 

EUROSPORTS s.r.o. 
Panónska cesta 38/a 
851 04 Bratislava 

92 116,20 EUR 40 000,00 EUR 

 

b)     Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia 

    Nebol vylúčený žiadny uchádzač. 

c) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk  
                      Nebola vylúčená žiadna ponuka z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.  

 

d) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných 
uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk;  

V rámci  vyhodnocovania cenových ponúk boli vyhodnotené  aj náležitosti ponuky  z hľadiska úplnosti 
predloženej ponuky. Náležitosti cenovej ponuky splnili všetci uchádzači  a všetci uchádzači  splnili 
všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené  vo výzve na predloženie cenovej ponuky. Výsledné 
poradie uchádzačov bolo určené vypočítaním pomeru jednotlivých návrhov na plnenie kritérií 1 a 2. 
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e) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti  

Stanovené podmienky účasti vo Výzve na predkladanie cenových  ponúk splnili všetci uchádzači. 

 

f)oVyhodnotenie cenových ponúk  podľa kritérií a  poradie uchádzačov : 

 

 

 

Úspešný uchádzač 

Ponuka  

č. 

Obchodné meno/názov uchádzača 

Sídlo/miesto podnikania uchádzača 

 

3. 

 

EUROSPORTS s.r.o. 

Panónska cesta 38/a 

851 04 Bratislava  

Výsledné poradie: 1 Úspešný uchádzač 

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač splnil všetky požiadavky na predmet 

zákazky, splnil  požiadavky na obsah ponuky a  predložil najvýhodnejšiu 

ponuku, bola ponuka tohto uchádzača označená  za úspešnú. 

 

1. neúspešný uchádzač 

Ponuka 

č. 

Obchodné meno/názov uchádzača 

Sídlo/miesto podnikania uchádzača 

 

1. 

Yoursport s.r.o. 

Voroněžská 174/28 

Vršovice 

101 00 Praha 10 

 
 
Výsledné poradie: 2 1. neúspešný uchádzač 

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač splnil všetky požiadavky na predmet 

zákazky a požiadavky na obsah ponuky, po  vyhodnotení kritéria na 

vyhodnotenie ponúk predložil druhú najvýhodnejšiu ponuku, bola táto 

ponuka uchádzača označená  za prvú neúspešnú. 
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2. neúspešný uchádzač 

Ponuka 

č. 

Obchodné meno/názov uchádzača 

Sídlo/miesto podnikania uchádzača 

 

2. 

 

3b, s.r.o. 

Sabinovská 151 

080 01 Prešov 

 
 
Výsledné poradie: 3 2. neúspešný uchádzač 

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač splnil všetky požiadavky na predmet 

zákazky a požiadavky na obsah ponuky, po  vyhodnotení kritéria na 

vyhodnotenie ponúk predložil tretiu najvýhodnejšiu ponuku, bola táto 

ponuka uchádzača označená  za druhú neúspešnú. 

 

Verejný obstarávateľ s Vami uzatvorí Rámcovú dohodu podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a § 
83 ods.4 zákona č. 343/2015 Z. z. ZoVO. 
 

V Bratislave, 16.3.2020 

   

Zapísal/ Schválil:                                            

Mgr. Andrej Kuffa, generálny sekretár SBA 

Mgr. Alexandra Fitošová, office manager SBA 

      

        

 

 

 

 

 


