Občianske združenie C.I.N. (cin – ako „puto“), Mlynská 39, 920 42 Červeník

Prieskum trhu
Predmet zákazky:
Upresnenie zákazky:

Lopty v počte 13ks
1x volejbalová lopta
1x lopta amer. futbal
1x futsalová lopta
2x lopta na vybíjanú
1x futbalová lopta
2x futbalová lopta
2x futbalová lopta
1x futbalová lopta
1x futbalová lopta

1x hádzanárska lopta

- veľkosť 5
- vrchný materiál: guma
- počet panelov: 4
- butylová duša
- veľkosť 4
- veľkosť 4
- veľkosť 5
- vhodná na umelú trávu
- materiál syntetika
- veľkosť 5
- vhodná na tréning
- trávnik
- veľkosť 4
- vhodná na tréning
- trávnik
- veľkosť 5
- vhodná na zápasy
- trávnik
- veľkosť 5
- vhodná do haly
- plyšový povrch
- žltá farba
- veľkosť 2
- materiál syntetická koža

Spôsob a forma vykonania prieskumu trhu: emailová komunikácia
Oslovení dodávatelia
Dodávateľ

Celková cena s
DPH
340,00 €

Poradie po
vyhodnotení
ponúk
1.

Dátum cenovej
ponuky
13.03.2020

1.

Simplysport.sk, Biznis inn print,
s.r.o., Bonce 1054, 013 32 Dlhé
Pole

2.

AG sport s.r.o., Šipošovské Kračany
312, 930 03 Kostolné Kračany

395,40 €

2.

16.03.2020

3.

JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o,
Považská Teplá 602, 017 05
Považská Bystrica 5

-

-

-

Vybraný dodávateľ (úspešný uchádzač): Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o., Bonce 1054, 013 32 Dlhé
Pole
Zdôvodnenie výberu a priebehu výberu úspešného uchádzača s uvedením času a výsledku
vyhodnotenia prieskumu trhu:
18.03.2020 o 17:00 – do tohto termínu a času dodali ponuky 2 z 3 oslovených subjektov, subjekty boli
oslovené emailom. Po prehodnotení spĺňajúcich podmienok bol vybratý uchádzač s najnižšou cenou.
telefón:
0918 044 944

WWW:
www.ozcin.sk

e-mail:
cinakoputo@gmail.com

IČO:
42400872

Číslo účtu:
2300764925/8330

Občianske združenie C.I.N. (cin – ako „puto“), Mlynská 39, 920 42 Červeník
Použité kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Cena za predmet zákazky (s DPH): 340,00 €
Spôsob vzniku záväzku: elektronická objednávka
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.
Ing. Matúš Ješko

Osoba zodpovedná za prieskum trhu:
V Červeníku, 18.03.2020

.................................................................
Podpis

Prílohy: emailová komunikácia s oslovenými subjektami
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