
 1 

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: 

 

Mesko Komárno    IČO: 00306525 

Mestský úrad Komárno  

Nám. gen. Klapku č. 1  

945 01 Komárno 

 

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Agneša Zsitvová, Ildikó Pintérová 

3. Opis predmetu obstarávania: 

“Dodanie tonerov pre Mesto Komárno” 

 

Postup zadávania zákazky:  § 117 ods. 1) - zákazka s nízkou hodnotou súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Nasledovné právnické osoby boli dňa 10.06.2022 o 09:19 hod. elektronicky 
prostredníctvom systému EVO požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom: “Dodanie tonerov pre Mesto Komárno” 

 

3.1. C – Service s.r.o., Meštianska 3019, Komárno   

 IČO: 45681627 

3.2. Gabriel Sóki - EMKE, prevádzka: Dunajské nábrežie 3, Komárno 

 IČO: 53509251 

3.3. Ing. Csaba Tóth – Aplico Service,  Nám. M.R.Štefánika 5/34, Komárno 

 IČO: 35048468 

3.4. IT partner, s.r.o., Dunajské nábrežie 12, Komárno 

 IČO: 36565521 

3.5. L.J.Service s.r.o., Stolárska 35, Bratislava 

 IČO: 36207799 

 

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 
výlučne v elektronickej podobe na serveri Elektronického informačného systému 
verejného obstarávania - IS EVO VER. 18.0 (ďalej len „systém EVO“) na portáli Úradu pre 
verejné obstarávanie, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené 
inak. 
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Ponuku na predmet zákazky uchádzač predkladá v lehote na predkladanie ponúk 
elektronickou formou prostredníctvom systému EVO. 

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk 
uvedenej v tejto výzve na predkladanie cenovej ponuky. 

 

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 22. júna 2022 do 09:00 hod. 

Lehota otvárania ponúk 22. júna 2022 o 10:00 hod. 
 
Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO. 
 

    V stanovenom termíne doručil svoju cenovú ponuku štyria uchádzači: 
 

Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: L.J.Service s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Stolárska 35, Bratislava 
IČO:     36207799 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =      1.305,10 € 
Hodnota DPH      =         261,02 € 
Hodnota zákazky s DPH    =       1.566,12 € 

   
 

Ponuka č. 2:     

 Obch. meno podnikateľa: Ing. Csaba Tóth – Aplico Service  
Sídlo podnikateľa:   Nám. M.R.Štefánika 5/34, Komárno 
IČO:     35048468 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   1.458,00 € 
Hodnota DPH      =      291,60 € 
Hodnota zákazky s DPH    =    1.749,60€ 

 
 

Ponuka č. 3:     

 Obch. meno podnikateľa: Gabriel Sóki - EMKE 
Sídlo podnikateľa:   prevádzka: Dunajské nábrežie 3, Komárno 
IČO:     53509251 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =     1.237,45 € 
Hodnota DPH      =        247,85 € 
Hodnota zákazky s DPH    =      1.485,30 € 
 
 

Ponuka č. 4:     

 Obch. meno podnikateľa: C – Service s.r.o.  
Sídlo podnikateľa:   Meštianska 3019, Komárno   
IČO:     45681627 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   1.640,00 € 
Hodnota DPH      =      328,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =    1.968,00 € 
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5. Vyhodnotenie: 

 
Na základe predložených cenových ponúk uchádzač č. 2 Ing. Csaba Tóth – Aplico 

Service, uchádzač č. 3 Gabriel Sóki - EMKE  a uchádzač č. 4  C – Service s.r.o.  predložili 
všetky požadované doklady. Uchádzač č. 1 L.J.Service s.r.o. bol dňa 22.06.2022 vyzvaný 
k predloženiu chýbajúcich dokladov do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti. Chýbajúce 
prílohy č. 4, 5 a 6. boli dňa 22.06.2022 dodatočne predložené. – Podmienky účasti vo 
verejnom obstarávaní sú splnené. 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil cenové ponuky uchádzačov. V cenovej ponuke 
uchádzača č. 3 Gabriel Sóki – EMKE verejný obstarávateľ našiel nezrovnalosti v niektorých  
položkách.  

Z toho dôvodu uchádzač č. 3 bol dňa 22.06.2022 a 14.07.2022 požiadaný 
o vysvetlenie do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti. Uchádzač č. 3 následne predložil 
upravenú prílohu č. 3 – Špecifikácia tonerov so správnymi množstvami v zmysle Výzvy na 
predkladanie ponuky. Zároveň predložil opravenú prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 
nasledovne:  

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =     1.220,45 € 
Hodnota DPH      =        244,09 € 
Hodnota zákazky s DPH    =      1.464,54 € 

ktorú verejný obstarávateľ prijal. 
 
 Na základe vyhodnotenia cenových ponúk verejný obstarávateľ zostavil poradie 
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.   
 

 V zmysle týchto skutočností sa na celý predmet zákazky s názvom “Dodanie 
tonerov pre Mesto Komárno” odporúča vystaviť objednávku pre uchádzača č. 3. 

 
Obch. meno podnikateľa: Gabriel Sóki - EMKE 
Sídlo podnikateľa:   prevádzka: Dunajské nábrežie 3, Komárno 
IČO:     53509251 

 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =     1.220,45 € 
Hodnota DPH      =        244,09 € 
Hodnota zákazky s DPH    =      1.464,54 €. 
 

 
 

5. Prítomní na otváraní ponúk: 
 

Mgr. János Bajkai   ................................ 

Ildikó Pintérová                   ................................ 

 Mgr. Agneša Zsitvová ................................ 

Zápisnicu vypracovala 
 
Mgr. Agneša Zsitvová  dňa: 14. júla 2022  podpis:........................ 
meno, priezvisko                           deň, mesiac, rok 


