
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. Adrianna Bíró

3. Opis predmetu obstarávania:

„Nové osobné motorové vozidlo so zabudovanou
izotermickou úpravou pre potreby SaSO“.

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky
s názvom: “ Nové osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravou pre
potreby SaSO“.

3.1. miro.novotny@magnumco.sk

3.2. dacia@autoadex.sk

3.3. alosakova@autona.sk

3.4. dalibor.certik@bpcauto.sk

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 25. októbra 2019 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne poručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: MAGNUM Co., s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Levická 1217, 952 01  Vráble

Ponúknutá cena za predmet zákazky 12.916,16 €
- Suma DPH = 2.583,33 €
- Cena spolu s DPH = 15.500,00 €

Názov
položky

Cena v € bez
DPH

 za 1 ks

Sadzba
 DPH v €

Cena v €
s DPH
za 2 ks

Služobné
motorové vozidlá
pre MsP Komárno

12.916,16 € 2.583,33 € 15.500,00 €



4. Vyhodnotenie:

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Nové osobné motorové
vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravou pre potreby SaSO“ predmetná spoločnosť
s p l n i  l a podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní.

Nakoľko vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Nové osobné motorové vozidlo so
zabudovanou izotermickou úpravou pre potreby SaSO“ 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: MAGNUM Co., s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Levická 1217, 952 01  Vráble

Ponúknutá cena za predmet zákazky 12.916,16 €
- Suma DPH = 2.583,33 €
- Cena spolu s DPH = 15.500,00 €

5. Prítomní na otváraní ponúk:

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

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

Ing. Adrianna Bíró .................................

Zápisnicu vypracoval

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 28.10.2019 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


