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Súhrnná správa o zrealizovaných VO s predpokladanými cenami 5000€ a vyššími 

za obdobie od 1.1. do 31.3.2017 

     

     p.č. názov predmetu obstarávania cena obstarávania v € víťazná ponuka 

    bez DPH s DPH   

1. Oprava prečerpávacej šachty 14868,- 17841,60  REA-S, s.r.o. Mostárenská 9, 977 01 Brezno 

 

 

 

 

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 
 

Zápisnica z otvárania a  vyhodnotenia ponúk   

podľa  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
1. Názov verejného obstarávateľa:  Zariadenie pre seniorov Komárno 

2. Sídlo verejného obstarávateľa:  Špitálska 16, 945 05 Komárno 

3. Predmet / názov zákazky:    Oprava prečerpávacej šachty 

4. Druh postupu:   zákazka s nízkou hodnotou - práce 

5. Dátum a čas vyhodnotenia:  17.03.2017  14,00 hod 

6. Miesto vyhodnotenia:  ZpS Komárno 

7. Prítomní členovia komisie:  

Mgr. Hedviga Polgárová, Bc. Lucia Oravecová, Ing. Ladislav  Čavojský 

8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

HCP-čerpacia technika,s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice  

PURECO, s.r.o., Pestovateľská 2,  821 04 Bratislava 

REA-S, s.r.o., Mostárenská 9, 977 01 Brezno 

9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

Obchodné meno / 

názov uchádzača, 

sídlo / miesto 

podnikania 

uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

predložené 

uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 

Odôvodnenie 

HCP-čerpacia 

technika,s.r.o., 

Szakkayho 1, 040 

01 Košice 

 

Osobné postavenie – 

zaslané 

Výkaz výmer - 

vyplnený 

Zmluva o dielo - 

podpísaná 

 

neznámy 

18268,80 € 
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PURECO, s.r.o., 

Pestovateľská 2,  

821 04 Bratislava 

 

Osobné postavenie – 

nezaslané ( §40 ods.4 

ZVO- vyžiadať 

doplnenie 

predložených 

dokladov) 

Výkaz výmer - 

vyplnený 

Zmluva o dielo - 

podpísaná 

 

neznámy 

18353,28 € 

REA-S, s.r.o., 

Mostárenská 9, 

977 01 Brezno 

 

Osobné postavenie – 

zaslané 

Výkaz výmer - 

vyplnený 

Zmluva o dielo - 

podpísaná 

 

neznámy najnižšia 

ponuková 

cena  

17841,60 € 

10. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: - 

11. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: žiadne 

12. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou: žiadne 

13. Záver vyhodnotenia ponúk: - 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, 

čo potvrdzujú svojim podpisom  

Mená a podpisy členov komisie: 

 

Mgr. Hedviga Polgárová  ..................v.r............................ 

 

Bc. Lucia Oravecová   ...................v.r........................... 

 

Ing. Ladislav Čavojský  ...................v.r........................... 

 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 17.03.2017 

 

 

 

Zápisnica z otvárania a  vyhodnotenia ponúk   

podľa  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
14. Názov verejného obstarávateľa:  Zariadenie pre seniorov Komárno 

15. Sídlo verejného obstarávateľa:  Špitálska 16, 945 05 Komárno 

16. Predmet / názov zákazky:    Oprava prečerpávacej šachty 

17. Druh postupu:   zákazka s nízkou hodnotou - práce 

18. Dátum a čas vyhodnotenia:  17.03.2017  14,00 hod 

19. Miesto vyhodnotenia:  ZpS Komárno 
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20. Prítomní členovia komisie:  

Mgr. Hedviga Polgárová, Bc. Lucia Oravecová, Ing. Ladislav  Čavojský 

21. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

HCP-čerpacia technika,s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice  

PURECO, s.r.o., Pestovateľská 2,  821 04 Bratislava 

REA-S, s.r.o., Mostárenská 9, 977 01 Brezno 

22. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

Obchodné meno / 

názov uchádzača, 

sídlo / miesto 

podnikania 

uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie ponúk 

predložené 

uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 

Odôvodnenie 

HCP-čerpacia 

technika,s.r.o., 

Szakkayho 1, 040 

01 Košice 

2 

Osobné postavenie – 

zaslané 

Výkaz výmer - 

vyplnený 

Zmluva o dielo - 

podpísaná 

 

neznámy 

18268,80 € 

PURECO, s.r.o., 

Pestovateľská 2,  

821 04 Bratislava 

- 

Osobné postavenie – 

nezaslané ani po 

vyžiadaní na 

doplnenie dokladov 

Výkaz výmer - 

vyplnený 

Zmluva o dielo - 

podpísaná 

 

neznámy 

18353,28 € 

REA-S, s.r.o., 

Mostárenská 9, 

977 01 Brezno 

1 

Osobné postavenie – 

zaslané 

Výkaz výmer - 

vyplnený 

Zmluva o dielo - 

podpísaná 

 

neznámy najnižšia 

ponuková 

cena  

17841,60 € 

23. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: Pureco, s.r.o., 

Pestovateľská 2, Bratislava – uchádzač nesplnil svoju povinnosť doplnenia predložených 

dokladov po výzve zo dňa 21.03.2017 ( §40 ods. 4, §40 ods. 6 pís. a) a i)  ) 

24. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: žiadne 

25. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou: žiadne 

26. Záver vyhodnotenia ponúk: Po posúdení súťažných ponúk súťaž vo verejnom obstarávaní 

vyhrala spoločnosť REA-S, s.r.o. Brezno 
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Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, 

čo potvrdzujú svojim podpisom  

Mená a podpisy členov komisie: 

 

Mgr. Hedviga Polgárová  ..................v.r............................ 

 

Bc. Lucia Oravecová   ...................v.r........................... 

 

Ing. Ladislav Čavojský  ..................v.r............................ 

 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Komárno, 27.03.2017 

 

 

Zmluvy 
 

Zmluva o dielo je zverejnená v časti zmluvy na webovom sídle. 


