
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. Andrea Kabátová, Ing. Marian Šulák

3. Opis predmetu obstarávania:
„Pozemná a letecká dezinsekcia proti komárom v roku 2019“.

Nasledovné právnické osoby boli elektronicky požiadané o zaslanie cenovej ponuky na
predmet zákazky s názvom: “Pozemná a letecká dezinsekcia proti komárom v roku 2019“.

3.1. ST – ING INVEST s.r.o., Župná 18, 945 01  Komárno
soostibor@mail.t-com.sk

3.2. TRIO-D, s.r.o., Ulica Adyho 5962/36, Dunajská Streda - Malé Blahovo 929 01
info@triod.sk

3.3. SANOVET, s.r.o., Krížna 13, Nové Zámky 940 01
sanovet@centrum.sk

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 2. augusta 2019 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne poručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: ST-ING INVEST s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Župná 18, 945 01  Komárno

Jednotková cena za 1 ha pozemného postreku

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 8,20 € / 1 ha
Hodnota DPH = 1,64 €
Hodnota zákazky s DPH = 9,84 €

Jednotková cena za 1 ha leteckého postreku

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 12,80 € / 1 ha
Hodnota DPH =   2,56 €
Hodnota zákazky s DPH =  15,36 €

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa: František Kliment
Sídlo podnikateľa: Na Záhumní 119, 900 51  Zohor

Jednotková cena za 1 ha pozemného postreku

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 9,00 € / 1 ha
Hodnota DPH = 1,80 €
Hodnota zákazky s DPH =       10,80 €



Jednotková cena za 1 ha leteckého postreku

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 10,00 € / 1 ha
Hodnota DPH =   2,00 €
Hodnota zákazky s DPH = 12,00 €

5. Vyhodnotenie:
V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Pozemná a letecká
dezinsekcia proti komárom v roku 2019“ spoločnosť ST-ING INVEST s.r.o., so sídlom
Župná 18, 945 01  Komárno s p l n i  l a podmienky účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní.

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Pozemná a letecká
dezinsekcia proti komárom v roku 2019“ spoločnosť  FRANTIŠEK KLIMENT, so sídlom Na
Záhumní 19, 900 51  Zohor n e s p l n i  l a podmienky účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní.

Odôvodnenie:

Uchádzač nesplnil podmienky účasti uchádzačov. Uchádzač nepredložil:

- údaje a fotodokumentáciu o strojovom a technickom vybavení na leteckú dezinsekciu

- písomne uzatvorenú zmluvu s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť- letecká dezinsekcia

- referenčné práce charakteru - dezinsekcia - postrek komárov - v hodnote minimálne
100.000,00 € s DPH spolu za obdobie piatich rokov (2013 - 2018)

- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a
prípravkami, vydané pre minimálne troch zamestnancov (Zákon 355/2007 Z. z.
§ 63c) ods. 5.).

Nakoľko vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Pozemná a letecká dezinsekcia
proti komárom v roku 2019“ splnila podmienky účasti len jedna spoločnosť, verejný
obstarávateľ postupoval podľa § 54 ods. 15.) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva s uchádzačom
č.1:

Obch. meno podnikateľa: ST-ING INVEST s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Župná 18, 945 01  Komárno

Zmluva bude s víťazným uchádzačom uzatvorená len v prípade potreby plnenia predmetu
zákazky a po vyčerpaní finančných prostriedkov určených na pozemnú dezinsekciu v súlade
so zmluvou č. 35387/6118/OŽpVO/2019 zo dňa 26. apríla 2019. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo nevyčerpať finančný limit na daný predmet zákazky.

4. Prítomní na otváraní ponúk:

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

Ing. Marian Šulák .................................

Mgr. Denisa Tóthová ................................

Zápisnicu vypracoval

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 5. augusta 2019 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


