
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Dodatok č. 1 

 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:                                              

 Denisa Vlčková, Ildikó Pintérová, Mgr. Bajkai János 
 

5. Vyhodnotenie:  
 
Verejný obstarávateľ  v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov emailom zo dňa: 12.11.2019 
oznámil úspešnému uchádzačovi, že na základe vyhodnotenia ponúk v zákazke s názvom „ 
Zdravotná obuv pre zamestnancov školskej jedálne“ jeho ponuka bola úspešná. Zároveň žiadal 
úspešného uchádzača potvrdiť lehotu dodania tovaru. 

 
Úspešný uchádzač  Milada Peciarova, Vnútorná okružná 2944/61, 945 01 Komárno, oznámil 
emailom zo dňa: 12.11.2019 že nevie zabezpečiť tovar do uvedeného termínu. 
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, verejný obstarávateľ vyzval dňa 13.11.2019 druhého 
uchádzača v poradí, spoločnosť SOLID Nesvady s.r.o., Novozámocká 1, 946 51 Nesvady.  
 
Verejný obstarávateľ žiadal potvrdiť lehotu dodania predmetu zákazky. Uchádzač                             
SOLID Nesvady s.r.o., Novozámocká 1, 946 51 Nesvady, oznámil emailom zo dňa: 14.11.2019 
že nevie zabezpečiť tovar do uvedeného termínu. 
 
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, verejný obstarávateľ vyzval dňa 15.11.2019 tretieho 
uchádzača v poradí, spoločnosť MV – HAND Dunajské nábrežie 1151, 945 01 Komárno. 
  
Verejný obstarávateľ žiadal potvrdiť lehotu dodania predmetu zákazky. Uchádzač                             
MV – HAND Dunajské nábrežie 1151, 945 01 Komárno, oznámil emailom zo dňa: 15.11.2019 že 
vie zabezpečiť tovar do uvedeného termínu. 
 
Na základe predložených cenových ponúk, uchádzač č. 2) predložili všetky požadované doklady 
– splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za celý 
predmet zákazky – na koľko uchádzači č.1) č.3) nesplnili podmienky účasti (nevedeli zabezpečiť 
tovar do uvedeného termínu). Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča 
uzatvoriť zmluva alebo objednávka s uchádzačom    č. 2:   

   

 Obch. meno podnikateľa:   MV-HAND  
     Sídlo podnikateľa:     Dunajské nábrežie 1151, 945 01 Komárno 
 

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =  1.096,18 € 
Hodnota DPH      =    219,24 € 
Hodnota zákazky s DPH    =  1.315,41 € 

 



 
6. Prítomní na otváraní ponúk: 

 
 

 
Mgr. Bajkai János  ................................ 

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

Ildikó Pintérová  ................................. 

  

Zápisnicu vypracovala 

 

Denisa Vlčková       dňa: 15.novembra 2019  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

  

 
 

 

 

 

 


