
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Vec: Informácia o výsledku  vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 
 
 
V zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v súťaži vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre verejné č. 88/2013 z 07.05.2013, pod sp. zn.: 7088 – 
WYT v podprahovej zákazke na dodanie tovarov 
 

„Dodanie pracovnej výstroje“ 

zverejňujeme informáciu o výsledku  vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. 

Úspešným uchádzačom sa v tejto  zákazke pre časť 1 - „Dodanie letnej výstroje“ stal uchádzač: 
SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice nakoľko celková ponuková cena tohto 
uchádzača  bola  po ukončení elektronickej aukcie najnižšia spomedzi vyhodnocovaných ponúk (bola 
jedinou ponukou) a najnižšia celková cena v danej zákazke bola jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk. 
Poradie uchádzačov - pre časť 1: 
SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice 
 

Úspešným uchádzačom sa v tejto  zákazke pre časť 2 - „Dodanie zimnej výstroje“ stal uchádzač: 
SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice nakoľko celková ponuková cena tohto 
uchádzača  bola  po ukončení elektronickej aukcie najnižšia spomedzi vyhodnocovaných ponúk (bola 
jedinou ponukou) a najnižšia celková cena v danej zákazke bola jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk. 
Poradie uchádzačov - pre časť 2: 
SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice 
 

Úspešným uchádzačom sa v tejto  zákazke pre časť 3 - „Dodanie topánok“ stal uchádzač: SABRINA 
MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice nakoľko celková ponuková cena tohto uchádzača  bola  
po ukončení elektronickej aukcie najnižšia spomedzi vyhodnocovaných ponúk a najnižšia celková cena 
v danej zákazke bola jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk. 

Poradie uchádzačov - pre časť 3: 
1. SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice  
2. KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04  Partizánske  
3. R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 121/1297, 911 05 Trenčín  
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