
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:                                              

 JUDr. Lívia Škrivaneková, Ing. Andrea Kabátová 
 

3. Opis predmetu obstarávania:  

„Poskytovanie právnych služieb 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 05.10.2022 elektronicky prostredníctvom informačného 
systému EVO požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: 
Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárno 

 

3.1. RASLEGAL, s.r.o., Mostová 2, 811 02  Bratislava – Staré mesto 
 IČO:  36 855 561  

 3.2. PROVENTUS / advokáti s.r.o., Mostová 2, 811 02  Bratislava – Staré mesto 
   IČO: 50 145 126 

   3.3. LÖWY & LÖWY s.r.o., Slowackého 56, 821 04 Bratislava - Ružinov 
  IČO: 47 236 230 

 

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. 

 Termín doručenia cenovej ponuky bol do 17. októbra 2022 do 09:00 hod. 

 Lehota otvárania ponúk 17. októbra 2022 o 09:10 hod.  

 Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO. 
 
 V stanovenom termíne doručili cenovú ponuku dvaja uchádzači.  

 

Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikateľa:  RASLEGAL, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Mostová 2, 811 02  Bratislava  
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   = 69.800,00 € 
Hodnota DPH     = 13.960,00 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =          83.760,00 € 



Ponuka č. 2:  

 Obch. meno podnikateľa:  LÖWY & LÖWY s.r.o.,  
 Sídlo podnikateľa:    Slowackého 56, 821 04 Bratislava - Ružinov 

 
Cena za predmet zákazky bez DPH   = 67.200,00 € 
Hodnota DPH     = 13.440,00 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =          80.640,00 € 
 

 5. Vyhodnotenie:    

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Poskytovanie právnych služieb 
pre Mesto Komárno “, spoločnosť RASLEGAL, s.r.o. so sídlom Mostová 2, 811 02  Bratislava  
n e s p l n i l a podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. Predmetná spoločnosť 
nepredložila doklad o uzatvorenej poistnej zmluve a doklad, že poskytuje/poskytoval právne 
služby mestu/mestám po dobu minimálne  rokov. 
 
Spoločnosť LÖWY & LÖWY s.r.o., so sídlom Slowackého 56, 821 04  Bratislava – Ružinov               
s p l n i  l a   podmienky  účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. Spoločnosť predložila 
všetky požadované doklady. 
 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eur s 
DPH za podmienky, že uchádzač splnil všetky podmienky účasti v súlade s výzvou na 
predkladanie cenovej ponuky.  
 
Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva s uchádzačom č.2: 

 

 Obch. meno podnikateľa:  LÖWY & LÖWY s.r.o.,  
 Sídlo podnikateľa:    Slowackého 56, 821 04 Bratislava - Ružinov 

 
Cena za predmet zákazky bez DPH   = 67.200,00 € 
Hodnota DPH     = 13.440,00 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =          80.640,00 € 
 
 

4. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 JUDr. Lívia Škrivaneková   .................................    

 JUDr. Mária Kukel    ................................. 

 Ing. Andrea Kabátová   .................................. 

  

Zápisnicu vypracoval 

 Ing. Andrea Kabátová       dňa: 18. októbra 2022  podpis:........................ 
 meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

 

 
Príloha 
1x tabuľka z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti



Príloha č. 1 
 
Tabuľka z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 

 
 

 
 

Uchádzač č. 1 Uchádzač č. 2 

 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI RASLEGAL, s.r.o. 
Mostová 2 
Bratislava 

 
LÖWY & LÖWY s.r.o.,  

Slowackého 56 
Bratislava - Ružinov 

 

Návrh na plnenie kritérií, príloha č. 1 83.76,00 € s DPH 80.640,00 € s DPH 

Identifikačné údaje uchádzača, príloha č. 2   

Čestné vyhlásenie § 32 ZVO, príloha č. 3   

Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov, príloha č. 4   

Jedno vyhotovenie návrhu zmluvy    

Oprávnenie poskytovať právne služby po dobu 
aspoň 5 rokov   

Prax v poskytovaní právnych služieb mestu alebo 
mestám po dobu aspoň 5 rokov, prax v legislatíve 
aspoň 1 rok 

nie  

Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu 
(1.500.000,00 €) 

uchádzač vo svojom 
sprievodnom liste spomenul, 

že má uzatvorenú poistnú 
zmluvu o zodpovednosti za 

škodu, ale doklad o poistnej 
zmluve nebol predložený. 

 

Určenie aspoň dvoch osôb zodpovedných 
a určených na plnenie zmluvy o poskytovaní 
právnych služieb. 

  


