
    
 

 

 

 
 

 

ZÁPIS  Z PRIESKUMU TRHU 

 

Predmet zákazky: DPS – Polohovateľné postele 
 

 
Predmetom zákazky je  dodanie 39 kusov elektrického ošetrovateľského lôžka s extra nízkou ložnou 
plochou, príslušenstvom a matracom, 2 kusov elektrického lôžka s laterálnym náklonom, hrazdou a 
rukoväťou, a 1 kus polohovateľného multifunkčného kresla/lehátka           
Spôsob  vykonania prieskumu trhu: elektronicky-e-mailom 
 
Termín  vykonania prieskumu: február 2021 
 
Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená dňa 10.2.2021. 
 
 
Na základe Výzvy  boli ku dňu predkladania ponúk 17.2.2021  do 09:00 hod predložené 2 ponuky: 
 

P. č.  

 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

Dátum a čas predloženia 

CP: 

1. Artspect spol. s r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava   Došlo: 15.2.2021 18:55 
Prostredníctvom e-mailu 

2. 

Fénix Bratislava, spol. s r.o., Jána Zigmundíka 296/6, 

922 03 Vrbové  Došlo: 16.02.2021 14:12 
Prostredníctvom e-mailu 

 

Splnenie podmienok účasti 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) v nadväznosti 
na ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 
Z. z zákona  o verejnom obstarávaní 

 

1. 

Artspect spol. s r.o., Rybničná 40, 831 06 

Bratislava   SPLNIL 
 

2. 

Fénix Bratislava, spol. s r.o., Jána Zigmundíka 

296/6, 922 03 Vrbové  SPLNIL 
 

 

Vyhodnotenie kritérií/ponúkaná cena uchádzačov:  

P.č. 
Obchodné meno 
 a sídlo uchádzača: 

Cena v € 

Poradie 
bez DPH s DPH 

1. 

Artspect spol. s r.o., Rybničná 40, 

831 06 Bratislava   
67.859 81.430,80 1. 



    
 

 

 

2. 

Fénix Bratislava, spol. s r.o., Jána 

Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové  
68.970 82.764 2. 

 

 
Vybraný dodávateľ: Artspect spol. s r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, splnil podmienky účasti 

a požiadavky verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol  najnižšiu cenu, ktorá je primeraná predpokladanej 

hodnote zákazky.   

 
Zdôvodnenie výberu: Vybraný uchádzať splnil podmienky účasti, predložil najnižšiu cenu. 
 
Lehota plnenia: do 31.5.2021 
 
Spôsob  vzniku záväzku : 

a) Na základe  zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. 
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za poskytnutú dodávku  
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo 

úhrady hotovosťou. 
 

 

Mgr. Martina Klacek, referent VO         ........................................ 

                                           

Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ        ........................................ 

  

 

V Žiari nad Hronom, dňa 18.2.2021 


