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Názov žiadateľa:  DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o. 

Predmet obstarávania: Externé riadenie pre projekt 

Druh (tovary/práce/služby): služby 

Názov projektu, kód projektu a číslo verejného 

obstarávania/obstarávania v ITMS2014+1: 

Farma na chov rýb Kolárovo – Částa 

Kód projektu: 303021P640 

Osoba, ktorá vykonala prieskum: Vojtech Forró, konateľ 

Osoba/osoby, ktoré vykonali vyhodnotenie 
prieskum trhu: 

Vojtech Forró, predseda komisie 

Ing. František Forró, člen komisie 

Katarína Szeteiová, člen komisie 

a) Identifikovanie podkladov, na základe na základe ktorých bol prieskum vykonaný2: 

na základe oslovenia dodávateľov a následného predloženia ponuky  

Zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení na určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 

Identifikácia zdroja údaju 

Internetový 
link na tento 
zdroj (ak je to 
relevantné) 

Suma relevantná pre 
určenie priemernej 
ceny v EUR bez DPH  

Poznámka 

IRH Consulting s.r.o. 

Vnútorná okružná 176/5 

945 01 Komárno 

IČO: 36 768 405 

Nerelevantné 7.125,00 Eur 950 hodín 

platca DPH 

Ing. Agáta Szabó -AINFO-

ECO 

Chotín 50 

946 31 Chotín 

IČO: 32 414 862 

Nerelevantné 7.400,00 Eur 1000 hodín 

neplatca DPH 

Valdoria s.r.o. 

Mliečňanská 610/52 

931 01 Šamorín 

IČO: 46 472 371 

Nerelevantné 7.200,00 Eur 900 hodín 

platca DPH 

 
1 Vytvoriť v prostredí ITMS2014+ jedinečný kód verejného obstarávania/obstarávania.  
2 Uviesť aký: 
    a) na základe oslovenia dodávateľov a následného predloženia ponuky,   

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby,  
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn. telefonický prieskum nie je akceptovaný). 
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Spôsob vykonania 

prieskumu3 : 

na základe oslovenia dodávateľov a následného 

predloženia ponuky  

Predpokladaná hodnota 

zákazky: 

7.241,67 Eur bez DPH 

950 hodín 

 

b) Určenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH. 
 
OBSAH PONUKY: 

1) Vyplnená Príloha č. 1 výzvy Identifikačné údaje uchádzača  (predkladá sa 2x originál tohto 
dokladu). 

2) Originál cenovej ponuky v zmysle  Prílohy č. 2 výzvy Návrh na plnenie kritérií potvrdený 
štatutárnym orgánom uchádzača (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je povinný používať 
pečiatku). V prípade ponuky v zahraničnej mene musí byť táto prepočítaná na eurá (cenovú 
ponuku v zahraničnej mene na eurá uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska 
platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene a prepočet potvrdí svojím 
podpisom). (predkladá sa 2 x originál tohto dokladu ). 

3) Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa poskytovať službu - originál nie starší ako 90 
kalendárnych dní ku dňu preloženia ponuky (predkladá sa 2 x originál alebo úradne overená 
fotokópia tohto dokladu). 

4) čestné vyhlásenie uchádzača o tom,  že: 
✓ uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen 

dozornej rady, ani prokurista neboli  právoplatne odsúdení za trestný čin podvodu, za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy súvisiace s terorizmom alebo spojené 
s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s 
ľuďmi  

✓ čestné prehlásenie, že dodávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom  znení  

✓ čestné prehlásenie, že dodávateľ nie je v likvidácii, v nútenej správe, v reštrukturalizácii 
a neprebieha voči nemu konkurzné ani reštrukturalizačné konanie a nie je nemu vedené 
exekučné konanie Príloha č.3 výzvy (predkladá sa 2x originál tohto dokladu). 

5) Vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 4 výzvy. (predkladá sa 2x originál tohto dokladu). 
6) Návrh Zmluvy o dielo - Príloha č. 5 výzvy. (predkladá sa 2x originál tohto dokladu). 

 

c) zoznam oslovených dodávateľov4: 

 
3 Vybrať z voľby a), b), c) alebo d) podľa spôsobu vykonania prieskumu. V prípade stavebných činností doložiť rozpočet projektu potvrdený 

autorizovanou osobou. 
4 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia.  
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Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum 
oslovenia 

Spôsob oslovenia 
Prijatá kalkulácia: 

áno/nie 

IRH Consulting s.r.o. 

Vnútorná okružná 176/5 

945 01 Komárno 

IČO: 36 768 405 

19.5.2020 poštou a súčasne mailom 

irh.consultingsro@gmail.com 

áno 

Ing. Agáta Szabó -

AINFO-ECO 

Chotín 50 

946 31 Chotín 

IČO: 32 414 862 

19.5.2020 poštou a súčasne mailom 

ainfoeco@centrum.sk 

ainofoeco@gmail.com 

áno 

Valdoria s.r.o. 

Mliečňanská 610/52 

931 01 Šamorín 

IČO: 46 472 371 

19.5.2020 poštou a súčasne mailom 

silvia@bukor.sk 

valdoria@valdoria.sk 

 

áno 

d) zoznam predložených ponúk od potenciálnych dodávateľov: 

Ponuka č. 1 

Názov dodávateľa: Valdoria s.r.o. 

Sídlo: Mliečňanská 610/52 
931 01 Šamorín 

V zastúpení: Ing. Gabriel Bukor 

IČO: 46 472 371 

Dátum predloženia: 28.05.2020 

Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Gabriel Bukor 

Suma ponuky bez DPH aj s DPH: 7.600,00 Eur bez DPH 

9.120,00 Eur s DPH  

 

Ponuka č. 2 

Názov dodávateľa: Ing. Agáta Szabó -AINFO-ECO 

Sídlo: Chotín 50 

946 31 Chotín 

V zastúpení: Ing. Agáta Szabó 

IČO: 32 414 862 

Dátum predloženia: 01.06.2020 

Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Agáta Szabó 

Suma ponuky bez DPH aj s DPH: 7.030,00 Eur bez DPH, neplatca DPH 

 

mailto:irh.consultingsro@gmail.com
mailto:ainfoeco@centrum.sk
mailto:ainofoeco@gmail.com
mailto:silvia@bukor.sk
mailto:valdoria@valdoria.sk
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Ponuka č. 3 

Názov dodávateľa: IRH Consulting s.r.o. 

Sídlo: Vnútorná okružná 176/5 

945 01 Komárno 

V zastúpení: Ing. Rudolf Horváth 

IČO: 36 768 405 

Dátum predloženia: 02.06.2020 

Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Rudolf Horváth 

Suma ponuky bez DPH aj s DPH: 7.125,00 Eur bez DPH 

8.550,00 Eur s DPH 

e) záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu a identifikovanie úspešného uchádzača: 

Názov osloveného 
dodávateľa 

Dátum dodania 
ponuky  

Identifikácia a vyhodnotenie splnenia 
jednotlivých  podmienok účasti a návrhov  

na plnenie kritérií 

IRH Consulting s.r.o. 

Vnútorná okružná 176/5 

945 01 Komárno 

IČO: 36 768 405 

2.6.2020 Splnené 7.125,00 Eur                               2. 

Ing. Agáta Szabó -

AINFO-ECO 

Chotín 50 

946 31 Chotín 

IČO: 32 414 862 

1.6.2020 splnené 7.030,00 Eur 1. 

Valdoria s.r.o. 

Mliečňanská 610/52 

931 01 Šamorín 

IČO: 46 472 371 

28.05.2020 splnené 7.600,00 Eur 3. 
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Vybraný uchádzač 

Názov dodávateľa : Ing. Agáta Szabó -AINFO-ECO 

Suma ponuky bez DPH aj s DPH: 7.030,00 Eur bez DPH,  
7.030,00 Eur neplatca DPH 

Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Vojtech Forró, konateľ 

Miesto a dátum vyhodnotenia prieskumu 

trhu:  

Komárno, 5.6.2020 

Meno, funkcia, a podpis zodpovednej 

osoby/osôb, ktoré vykonali prieskum: 

 
Vojtech Forró, 
predseda komisie 

 
 
 
 

Ing. František Forró, 
člen komisie 

 

Katarína Szeteiová, 
člen komisie 

 

 


