
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, Mgr. Gyöngyike Tóthová 
 
Opis predmetu obstarávania:  

 

„Optimlizácia nákladov za distribúciu elekrickej energie“. 
 

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom : „Optimlizácia nákladov za distribúciu elekrickej energie“.  

 

3.1 Ing. Ladislav Bekéni, V-Elektra Slovakia, a. s. Moyzesova 17, 036 01 Martin 
l.bekeni@v-elektra.com   

 3.2. Ing. Oliver Bodžár, Creative Energy, s.r.o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice 
INFO@CREATIVE-ENERGY.SK 

3.3. Citrón s.r.o., Lipského 8, 84101 Bratislava 
peter.kimijan@citron.energy  

Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená aj na webovom sídle verejného 
obstarávateľa.  
 
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 27. apríla 2020 do 10:00 hod. V stanovenom 
termíne doručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzači. 
 

4. Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikateľa:  CITRÓN s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Lipského 8, 841 01  Bratislava 
 
 
 

Kritérium Návrh kritéria 

Predpokladaná ročná úspora predmetu zákazky v € s DPH 38.654,00 € / rok 

Výška odmeny z predpokladanej úspory v € s DPH / % 
25% / rok 

9.663,00 € / každý rok 
poskytnutia služby 

Lehota poskytnutia služby – počet dní 10 pracovných dní 

 
Uchádzač je platcom DPH 
 
 
 



5. Vyhodnotenie:    

 

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Optimlizácia nákladov za 
distribúciu elekrickej energie“ hore uvedená spoločnosť  s p l n i  l a    podmienky  účasti 
v predmetnom verejnom obstarávaní.  

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

Obch. meno podnikateľa:  CITRÓN s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Lipského 8, 841 01  Bratislava 
IČO:     43 882 684 
DIČ:     202 250 1624 
 

 
 

6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Ing. Andrea Kabátová  .................................     

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

 Mgr. Denisa Kováčová  ................................. 

   

Zápisnicu vypracoval 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 28.04.2020  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
 
 
 


