
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: 

„Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru 
mesta Komárno 2022“ 

 

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 22.06.2022 o 14:27 hod. elektronicky 
prostredníctvom systému EVO požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom: „Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Komárno 2022“ 

 

 

3.1. PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5,  Námestovo 

 IČO: 36 421 901 

3.2. Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa č. 501, Korňa 

 IČO: 44 543 697 

3.3. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin 

 IČO: 36 427 969 

3.4. Ing. András Bodó, Cintorínska 1459/64, Gabčíkovo 

 IČO: 52 159 647  

 

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. 

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 04. júla 2022 do 09:00 hod. 

Lehota otvárania ponúk 04. júla 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: PYROKOMPLEX, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Vodárenská 5505/5,  Námestovo 
IČO:     36 421 901 
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =  2.633,17 € 
Hodnota DPH        =     526,44 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =  3.159,68 € 

 
 

Ponuka č. 2:     

Obch. meno podnikateľa: FLORIAN, s.r.o., 
Sídlo podnikateľa:   Priekopská 26, Martin 
IČO:     36 427 969 
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =  2.625,53 € 
Hodnota DPH        =     525,11 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =  3.150,64 € 
  

 
 

Ponuka č. 3:     

  
Obch. meno podnikateľa: Ing. András Bodó 
Sídlo podnikateľa:   Cintorínska 1459/64, Gabčíkovo 
IČO:     52 159 647  
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =  2.653,58 € 
Hodnota DPH        =     530,72 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =  3.184,30 € 

 

5. Vyhodnotenie: 

 
Na základe predložených cenových ponúk, uchádzači predložili všetky požadované 

doklady –  splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 

Nakoľko verejný obstarávateľ v ponuke č.3 Ing. András Bodó našiel nezrovnalosť v 
jednej položke, z toho dôvodu vyzval dňa 12. júla 2022  uchádzača č. 3 o 
vysvetlenie. Uchádzač č. 3 poslal vysvetlenie verejnému obstarávateľovi obratom, ktoré 
verejný obstarávateľ akceptoval, nakoľko sa jednalo o odstránenie chyby v písaní. 

 
 



 
Nakoľko verejný obstarávateľ v ponuke č. 1 PYROKOMPLEX, s.r.o. našiel 

nezrovnalosti vo výpočtoch, z toho dôvodu vyzval dňa 12. júla 2022 o vysvetlenie. Uchádzač 
č. 1 poslal vysvetlenie verejnému obstarávateľovi obratom, ktoré verejné obstarávateľ 
neakceptoval, nakoľko vysvetlenie nebolo dostatočné na vyhodnotenie cenovej ponuky. 

  Z uvedeného dôvodu uchádzač č. 1 bol dňa 14. júla 2022 druhýkrát vyzvaný 
o vysvetlenie do dvoch pracovných dní. Nakoľko uchádzač č. 1 nedoručil vysvetlenie cenovej 
ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie,  verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača č. 1 PYROKOMPLEX, s.r.o z verejného obstarávania. 
 

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 „Zabezpečenie 
materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno 
2022“ odporúča vystaviť objednávku pre uchádzača č. 2. 

 
 

Obch. meno podnikateľa: FLORIAN, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Priekopská 26, Martin 
IČO:     36 427 969 
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =  2.625,53 € 
Hodnota DPH        =     525,11 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =  3.150,64 € 
 

 
 

5. Prítomní na otváraní ponúk: 
 

Jozef Fíger     .............................. 

Anton Rácz              ................................ 

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

Zápisnicu vypracovala 
 
Mgr. Agneša Zsitvová  dňa: 19. júla 2022  podpis:........................ 
meno, priezvisko                           deň, mesiac, rok 


