
Zápisnica
z vyhodnotenia ponúk v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Obstarávateľ :
Mesto Komárno                                                  IČO: 00306525
Mestský úrad Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01  Komárno

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
Ing. Patus Alexander, Ing. Andrea Kabátová

3. Opis predmetu obstarávania:
„Dodávka, údržba zapestovaných priesad muškátov ťahavých a dodávka kvetináčov na

stĺpy verejného osvetlenia_II. etapa“

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky
s názvom “ Dodávka, údržba zapestovaných priesad muškátov ťahavých a dodávka
kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia_II. etapa“.

3.1. Tóth Ladislav - POMETA, Nová č. 2, 945 01  Komárno

3.2. amtindustry@amtindustry.sk

3.3. vametalb@vametalb.sk , vargan@vametalb.sk

3.4. jeg.jenei@gmail.com

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 25. apríla 2019 do 09:00 hod. V stanovenom termíne
doručili svoju cenovú ponuku dve spoločnosti.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: Vojtech Varga – VAMETAL - B
Sídlo podnikateľa: Rovná 13, 945 01  Komárno

Názov položky
Cena jedného

stojanu na
kvety v € bez

DPH

Cena v € bez
DPH

za 37 ks

Sadzba
DPH v €

Cena v €
s DPH

za 37 ks

Výroba
závesných

kvetináčov na
stĺpy verejného

osvetlenia

250,00 € 9.250,00 € 1.850,00 € 11.100,00 €

Cena bez DPH za celý
predmet zákazky 9.250,00 €

hodnota DPH 1.850,00 €

Cena s DPH  za celý
predmet zákazky 11.100,0 €



Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa: Tóth Ladislav - POMETA
Sídlo podnikateľa: Nová č. 2, 945 01  Komárno

Ponúknutá cena za zapestované priesady (148 ks) kontajnerov:

- Cena spolu = 1.184,00 €

Ponúknutá cena za údržbu závesných kvetináčov:

- Cena spolu = 65,00 € / deň

SPOLOČNOSŤ NIE JE PLATCOM DPH!
5. Vyhodnotenie:

Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena. Na základe týchto skutočností sa predmet
zákazky odporúča objednať nasledovne:

Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých a Údržba závesných kvetináčov:

Obch. meno podnikateľa: Tóth Ladislav - POMETA
Sídlo podnikateľa: Nová č. 2, 945 01  Komárno

Ponúknutá cena za zapestované priesady:
- Cena spolu = 1.184,00 €

Ponúknutá cena za údržbu závesných kvetináčov:

- Cena spolu = 65,00 € / deň

Uchádzač predložil všetky požadované certifikáty – splnil podmienky účasti.

Výroba závesných kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia:

Obch. meno podnikateľa: Vojtech Varga – VAMETAL - B
Sídlo podnikateľa: Rovná 13, 945 01  Komárno

Cena bez DPH za celý predmet zákazky 9.250,00 €
hodnota DPH 1.850,00 €
Cena s DPH  za celý predmet zákazky 11.100,0 €

4. Prítomní na otváraní ponúk:

PhDr. Ingrid Szabó ................................

Denisa Vlčková ................................

Ing. Kabátová Andrea ................................

Zápisnicu vypracovala

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 25. apríla 2019 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


