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Zápĺsnica

z vyhodnotenia pľedložených ponúk v rámcĺ verejnej obchodnej sútoaže

Vyhlasovatel': X-BIONIC@ SPHERE a.s., Dubová33l A,93 10l Samoľín

Zámer veľejnej obchodnej sút'aže bol zverejnený: dňa 22.03.202l na internetovej stľánke
vyhlasovateľa

Ukončenĺe pľedkladanĺa ponúkz 29.3 202I o 14:00

Termín otváľania obálok a vyhodnotenĺa ponúk dňa: 29.3.202l o 16:00

Predmetom vyhodnotenia bol výber najýhodnejšej ponuky na lzatvotenie zmluvy o dielo
s najnižšou cenou bez DPH na Dodanie a montáž skĺiniek a pľíslušenstva k nim
v MORPHOSPHERE

Zasadnutie komisie otvoril privítaním pľítomných Michal Kĺaus. Následnę uviedol, Že v
stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej stlťažę pľihlásili dvaja záujemcovia.

Záujemcač,.l

Dřn29.3.202I bolax-BIoNIC@ SPHERE a.s., elektronicky doručená ponuka a obsahovala
nasledovné náležitosti:

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: X_BIoNIC@ SPHERE a.s., Dubová33lA,93101
Šamoľín

2. Identifikačné údaje účastníka sűťaže: ABAmet, Mierové nám.4, Galanta 924 0I
3 . Predmet obchodnej silť aže: Dodanie a montáž skľiniek a príslušenstva k nim v

MORPHOSPHERE
4. Scan návrhu na plnenie kritéľií, Výpis z obchodného registľa - kópia, Vyplnený návľh

ZmIuvy o dielo
5' Uchádzač pľedložil všeĘ požadované dokumenty, pľičom výškaponuky je 22 460

EUR bez DPH

Zánjemca č. 1 splnil požadované podmĺenky verejnej obchodnej sút'aže

Záuiemcač,.2

Dřn 29 .3 . 202I bola X-BIONIC@ SPHERE a. s, elektľonicky doručená ponuka a obsahovala
nasledovné náležitosti:

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: X-BIONIC@ SPHERE a.s., Dubová33l{,93l01
Šamorín
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2. Identifikačné údaje úěastníka súťaŽe: Pesmenpol, spol. s ľ.o.' Że\ezničiatska 16, 080
01 Prešov, Slovakia

3 . Pľedmet obchodnej sit aže: Dodanie a montáž skľiniek a príslušenstva k nim v
MORPHOSPHERE

4. Scan návrhu na plnenie kritérií, Výpis z obchodného registra - kópia' Vyplnený návrh
Zmluvy o dielo

5. Uchádzač, pľedložil všetky požadované dokumenty, pričom výška ponuky je 41 900'_
EUR bez DPH

Zánjemca č.2 splnĺl požadované podmienĘ verejnej obchodnej sút'aže

Vyhodnotenie:

Zmluvu o dielo s najnižšou ponukou a teda jedĺné kľĺtéľĺum vo ýnły splnil
uchádzač č. 1 - t.i.22 460bez DPH, ktorú vyhlasovatel'akceptoval.

V Šamoríne, dňa 29.03.202l

Komisia na vyhodnotenĺe ponúk uchádzačov:

Pľedseda: Michal Kľaus

Členovia: Patľik Danek

ErikBalaž

Schválil:

Michal Kľaus
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