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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, Jozef Fíger 

3. Opis predmetu obstarávania: 

„Vaňové kontajnery“ 

 

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 20.07.2022 o 11:22 hod. elektronicky 
prostredníctvom systému EVO požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom: „Vaňové kontajnery“ 

 

 

3.1. ELKOPLAST Slovakia s.r.o., švrť SNP 155/72,  Trenčianske Teplice 

 IČO: 36 851 264 

3.2. MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, časť Bak 

 IČO: 31 681 051 

3.3. FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra 

 IČO: 17 682 258  

3.4. ba kieho, s.r.o., ul. A. Hlinku 2337/6, Zvolen 

 IČO: 36 048 101 

3.5. UNIKOV NITRA, s.r.o., Lehotská 4, Nitra 

 IČO: 46 920 765 

  

 

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 vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. 

   

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 01. augusta 2022 do 09:00 hod. 

Lehota otvárania ponúk 01. augusta 2022 o 09:15 hod. 
  

Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO. 
 

     V stanovenom termíne doručil svoju cenovú ponuku traja uchádzači  
 

Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: MEVA-SK s.r.o. Rožňava 
Sídlo podnikateľa:   Krátka 574, Brzotín, časť Bak 
IČO:     31 681 051 
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =  26.760,00 € 
Hodnota DPH        =    5.352,00 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =  32.112,00 € 

 
 

Ponuka č. 2:     

Obch. meno podnikateľa: ELKOPLAST Slovakia s.r.o., 
Sídlo podnikateľa:   švrť SNP 155/72,  Trenčianske Teplice 
IČO:     36 851 264 
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =  27.660,00 € 
Hodnota DPH        =    5.532,00 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =  33.192,00 € 
  
 

Ponuka č. 3:      

Obch. meno podnikateľa: FEREX, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Vodná 23, Nitra 
IČO:     17 682 258 
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =  19.100,00 € 
Hodnota DPH        =    3.820,00 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =  22.920,00 € 

 

5. Vyhodnotenie: 

 
Na základe predložených cenových ponúk, uchádzači predložili všetky požadované 

doklady –  splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 

Ponuka uchádzača č. 3 FEREX, s.r.o. so sídlom Vodná 23, Nitra v zmysle § 53 ods. 
3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov bola 
mimoriadne nízka . 

  Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ dňa 08.08.2022 prostredníctvom systému EVO 
vyzval uchádzača č. 3 o písomne odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do dvoch 
pracovných dní. Uchádzač č. 3 vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky poslal verejnému 
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obstarávateľovi dňa 08.08.2022 prostredníctvom systému EVO. Verejný obstarávateľ 
vysvetlenie uchádzača akceptoval.  

 
Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia 

cena s DPH za celý predmet zákazky.  
 

 V zmysle týchto skutočností sa na celý predmet zákazky s názvom „Vaňové 
kontajnery“ odporúča uzatvoriť zmluve pre uchádzača č. 3. 

 
 

Obch. meno podnikateľa: FEREX, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Vodná 23, Nitra 
IČO:     17 682 258 
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =  19.100,00 € 
Hodnota DPH        =    3.820,00 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =  22.920,00 € 
 

 
 

5. Prítomní na otváraní ponúk: 
 

Ing. Ján Sólymos     .............................. 

Ing. Attila Kulcsár Szabó   ................................ 

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

Zápisnicu vypracovala 
 
Mgr. Agneša Zsitvová  dňa: 08. augusta 2022 podpis:........................ 
meno, priezvisko                           deň, mesiac, rok 


