
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:
Mgr. Peter Zakar, Mgr. Gyöngyike Tóthová

3. Opis predmetu obstarávania:
„Zabezpečenie prevádzky v minulosti používaného systému elektronického zastupiteľstva
alebo obdobného systému s kontinuálnym napojením na predchádzajúce obdobia, ktorý
slúži na elektronické spracovanie a publikovanie materiálov komisií, mestskej rady a
mestského zastupiteľstva na dobu trvania 36 mesiacov.“

Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky v minulosti používaného systému elektronického
zastupiteľstva alebo obdobného systému s kontinuálnym napojením na predchádzajúce obdobia,
ktorý slúži na elektronické spracovanie a publikovanie materiálov komisií, mestskej rady a
mestského zastupiteľstva na dobu trvania 36 mesiacov.

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky
s názvom : „Zabezpečenie prevádzky v minulosti používaného systému elektronického
zastupiteľstva alebo obdobného systému s kontinuálnym napojením na predchádzajúce
obdobia, ktorý slúži na elektronické spracovanie a publikovanie materiálov komisií,
mestskej rady a mestského zastupiteľstva na dobu trvania 36 mesiacov“.

3.1. eGov Systems spol. s.r.o., Brigádnická 27, 841 10  Bratislava
patrik.laslop@egovsystems.sk

3.2. ICOS, a.s. Košice, Južná trieda 46, 040 01  Košice
icos@icos.sk

3.3. Peter Lojdl, MBA, produktový poradca, +421 905 318 334,
peter.lojdl@elektronickezastupitesltvo.sk

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 28. októbra 2019 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne doručila svoju cenovú ponuku jedna spoločnosť.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: eGov System spol. s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Brigádnická 27, 841 10  Bratislava - Devín

Cena za predmet zákazky bez DPH = 9.000,00 €
Hodnota DPH = 1.800,00 €
Cena za predmet zákazky s DPH = 10.800,00 €



5. Vyhodnotenie:

Na základe týchto predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ zostavil poradie
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za celý predmet zákazky.

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

Obch. meno podnikateľa: eGov System spol. s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Brigádnická 27, 841 10  Bratislava - Devín

Cena za predmet zákazky bez DPH = 9.000,00 €
Hodnota DPH = 1.800,00 €
Cena za predmet zákazky s DPH = 10.800,00 €

6. Prítomní na otváraní ponúk:

Mgr. Gyöngyike Tóthová .................................

Mgr. Peter Zakar .................................

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

Zápisnicu vypracoval

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 29. 10. 2019 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


