
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                                       
Nám. gen. Klapku 1 
945 01  Komárno 

 
2.  Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              

 Denisa Vlčková,  Mgr. Denisa Tóthová 
 

      3. Opis predmetu obstarávania: „Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2021 “ 
 
 Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -  

„Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2021“. 
 
  3.1.  soostibor50@gmail.com  
   ST- ING INVEST s.r.o., Župná 18, 945 01 Komárno 
 

3.2. info@triod.sk   
   Trio-d, s.r.o., Štúrova 651, 929 01 Dunajská Streda 
             
    3.3. sanovet@centrum.sk   
   SANOVET, s.r.o., Krížná 13, 940 01 Nové Zámky 
 
             

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 17. mája 2021 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač. 

 
 
 

4. Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: ST – ING INVEST s.r.o.,  
Sídlo podnikateľa:   Župná 18, 945 01 Komárno 
 
Jednotková cena za 1 ha aplikácie biologickým prípravkom: 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 60,00 € / 1 ha 
Hodnota DPH      = 12,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =         72,00 €  
 
 
Jednotková cena za 1 ha pozemnej aplikácie chemickým prípravkom 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 10,50 € / 1 ha 
Hodnota DPH      =   2,10 € 
Hodnota zákazky s DPH    =         12,60 €  
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5. Vyhodnotenie:  
 

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Pozemná dezinsekcia proti 
komárom v roku 2021“ spoločnosť ST- ING INVEST s.r.o., so sídlom Župná 18, 945 01 
Komárno s p l n i l a podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. 

 Nakoľko vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Pozemná dezinsekcia proti komárom 
v roku 2021“ predmetná spoločnosť splnila podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a 
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 na predmet zákazky bude vystavená zmluva o dielo alebo 
vystavená objednávka pre  uchádzača č. 1: 
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 Obch. meno podnikateľa: ST – ING INVEST s.r.o.,  
Sídlo podnikateľa:   Župná 18, 945 01 Komárno 
 
Jednotková cena za 1 ha aplikácie biologickým prípravkom: 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 60,00 € / 1 ha 
Hodnota DPH      = 12,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =         72,00 €  
 
 
Jednotková cena za 1 ha pozemnej aplikácie chemickým prípravkom 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 10,50 € / 1 ha 
Hodnota DPH      =   2,10 € 
Hodnota zákazky s DPH    =         12,60 €  
 
 
 

Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 

Ing. Kulcsár Szabó Attila   ................................ 
 
 Mgr. Denisa Tóthová  ................................ 

 Sylvia Gyergelyová  ................................. 

  

Zápisnicu vypracovala 

 

Agneša Zsitvová     dňa: 17.mája 2021  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

  

 
 

 

 

 

 


