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Záznam z prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou  

zadávanej podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej aj „ZVO“) a v zmysle smernice 

upravujúcej postupy Slovenskej golfovej asociácie pri postupoch zadávania zákaziek. 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov:   Slovenská Golfová Asociácia 
Adresa:    
Webové sídlo:   
IČO:    
Kontaktná osoba: ................................................................ 
Email:   ................................................................ 
Tel. číslo:  ................................................................ 
 
2. Predmet zákazky. 
......... 

 

3. Spôsob vykonania prieskumu.  

Výzva na predkladanie ponúk zaslaná dňa:   .......................................... 

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa: .......................................... 

Dátum a čas otvárania ponúk:   .......................................... 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia cena/ 

      najlepší pomer ceny a kvality/ 

      náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti 

 

Tabuľka č.1: Oslovení záujemcovia  

P. č. Záujemca (obchodné meno, 
adresa sídla alebo miesta 
podnikania, IČO) 

Spôsob oslovenia Dátum Poznámka 

1.  e-mail/systém 
V0/pošta 

  

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 



2 

Tabuľka č.2: Uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk  

P.č. Dátum 
predloženia 
ponuky 

 Uchádzač (obchodné 
meno, adresa sídla 
alebo miesta 
podnikania, IČO) 

Spôsob  
predloženia  
ponuky 

Návrh na 
plnenie  
kritéria  
 

Poradie po 
vyhodnote
ní 

1.   e-mail/systém 
VO/pošta 

  

2.      

3.      

4.      

5.      

 

5. Vybraný dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ/názov a adresa sídla/ a dôvod výberu. 

Úspešný uchádzač (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO) 

Ponuka úspešného uchádzača splnila všetky požiadavky stanovené vo výzve na predkladanie 

ponúk a umiestnila sa z hľadiska plnenia kritéria na prvom mieste. Ponuka úspešného 

uchádzača je z pohľadu finančných možností verejného obstarávateľa prijateľná. 

 

6. Konečná zmluvná cena. 

............................ EUR bez DPH. 

 

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.  

- napr. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu.  

 

8. Spôsob vzniku záväzku. 

- na základe zmluvy/objednávky/rámcovej dohody. 

 

9. Iné skutočnosti.  

............. 

 

10. Vyhlasujem, že v súvislosti s touto zákazkou spĺňam zákonné podmienky nestrannosti 

a dôvernosti.  

 

V Bratislave dňa 9.12.2020 

 

 

 

 

........................................................ 

meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá 

vykonala prieskum trhu 

 

 


