
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:                                              

 Denisa Vlčková, Viktor Ivanics 
 
 

      3. Opis predmetu obstarávania:  
 

„Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky MsÚ – Komunálny odbor“ 
 
 

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -   
„Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky MsÚ – Komunálny odbor“ 

 
  3.1.  fidrgon@fidrgon.sk   
   Ing. Vít Drgon – FI DRGON,Štefánikova 51, 941 11 Palárikovo 
  3.2. nemeth.b@hobbynemeth.sk       
   HOBBY-NÉMETH s.r.o., Železiarska 471/20A, 932 01 Veľký Meder 
    3.3. obchod@ferro3000.sk   
   Rákócziho 232. 945 01 Komárno 
 
             

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 20. januára 2020 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači. 

 
 

1. Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikateľa: FERRO 3000 s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Rákócziho 232, 945 01  Komárno 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 1.846,85 € 
Hodnota DPH      =    369,37 € 

 Hodnota zákazky s DPH    =  2.216,22 € 

 

 Ponuka č. 2:    

 Obch. meno podnikateľa: AG NÁRADIE- AGRODEAL s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Bulharská 37/2, 917 00  Trnava 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 1.476,19 € 
Hodnota DPH      =    295,24 € 
Hodnota zákazky s DPH    =  1.771,43 €  
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5. Vyhodnotenie:  
 

Verejný obstarávateľ zrušil predmetné verejné obstarávanie v súlade s § 57 ods. 2 ) Zákona 
o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Odôvodnenie: 

 
Verejný obstarávateľ si v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
„Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky MsU – Komunálny odbor“ vyhradil 
právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú 
výhodné pre verejného obstarávateľa a budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa. 

 
OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKE ZDROJE neposkytol dostatočné množstvo finančných 
prostriedkov  na predmet zákazky. 

 
 
6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Ing. Marián Šulák  ................................ 

 Viktor Ivanics   ................................ 

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

 

 

Zápisnicu vypracovala 

 

Denisa Vlčková        dňa: 3. februára 2020  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

  

 
 

 

 

 

 


