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VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU  

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber dodávateľa 

 

1) Zadávateľ 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 

Názov:   Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház  

sídlo:    Petőfiho ul. 2924/1, 945 01 Komárno 

IČO:   36102679       

DIČ:   2021455524 

IČ DPH:   SK2021455524 (podľa §7) 

Štatutárny orgán:  Tamás Gál – riaditeľ 

Kontaktná osoba:  Szilárd Görözdi - vedúci techniky 

Tel.:    +421 905 657 818 

E-mail:    technika@jokai.sk  

 

2) Osoba splnomocnená na výkon verejného obstarávania: 

Kontaktná osoba:  Mgr. Vojtech Valkó – manažér VO 

Adresa:   Komoča 342, 941 21 Komoča 

E-mail:    valko.vojtech.vo@gmail.com   

Telefón:   0948 609 016 

 

3) Predmet prieskumu trhu 

Názov zákazky:  Navýšenie hygienických štandardov - germicídne žiariče 

Druh zákazky:  Tovary 

CPV kód:   31515000-9 Ultrafialové žiarovky 

   33191100-6 Sterilizátory 

Stručný opis: Predmetom zákazky je nákup germicídnych žiaričov podľa požiadaviek 

uvedených v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

Delenie na časti: Na základe vyššie uvedených sa predmet zákazky nedelí na časti.  

Bežná dostupnosť: Predmet zákazky tvoria tovary bežne dostupné na trhu. 

Ekvivalentné riešenie: V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 

výroby, obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo 

materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:  

• ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,  

• uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k rozpočtu „Zoznam ponúkaných 

ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým 

ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a 

technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný 

obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací 

predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný 

podľa súťažných podkladov. 

Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude 

aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 
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hľadieť, akoby nebolo predložené. Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, 

ktoré riešenie je základná ponuka a ktoré je variantné riešenie, takáto ponuka bude zo súťaže 

vylúčená. 

 

4) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva, na základe vzájomnej dohody 

medzi úspešným uchádzačom a Zadávateľom. Zmluva bude obsahovať všetky potrebné 

náležitosti a ustanovenia zakotvené a požadované v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

5) Zdroj finančných prostriedkov: 

Zákazka bude spolufinancovaná zo zdrojov IROP: 

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 

pandémiou COVID-19 

Kód Výzvy : IROP-PO7-SC77-2021-75 

Názov projektu: Obnova javiskovej techniky, debarierizácia Jókaiho divadla v Komárne 

Kód projektu: 302071BQP3 

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: MK-016/2022/SOIROPPO3-302071BQP3 

 

6) Miesto dodania predmetu zákazky:  

Vyššie uvedené sídlo Zadávateľa. 

 

7) Spôsob určenia PHZ:  

Predpokladaná hodnota zákazky pre potreby verejného obstarávateľa bude určená na 

základe cenových ponúk predložených v rámci tohto prieskumu trhu. 

V prípade, že priemer predložených cenových ponúk v EUR bez DPH presiahne výšku 

finančného limitu zákazky malého rozsahu (do 9 999,99 EUR bez DPH), prieskum trhu 

bude slúžiť výhradne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zmluva nebude 

uzatvorená.  

V prípade, že priemer predložených cenových ponúk v EUR bez DPH nepresiahne výšku 

finančného limitu zákazky malého rozsahu (do 9 999,99 EUR bez DPH) Vaša ponuka bude 

zároveň slúžiť na účely výberového konania. 

 

8) Identifikovanie podkladov, na základe na základe ktorých bol prieskum vykonaný: 

a) zoznam oslovených dodávateľov : 

Identifikácia dodávateľa 
Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 
Oprávnenie dodávať predmet zákazky 

CITY LIGHT SLOVAKIA 

s.r.o., Suchý Jarok 18, 066 01 

Humenné, IČO: 44514557 

13.1.2023 
Elektronickou 

poštou 

Obchodný register Okresného 

súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 

č. 21084/P 

Áno 

eltecor s.r.o. 

Laca Novomeského 20, 946 

03 Kolárovo, IČO: 44231474 

13.1.2023 
Elektronickou 

poštou 

Obchodný register Okresného 

súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 

22531/N 

Áno 
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Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP 

Jókaiho ul. 9, 94501 Komárno 

IČO: 30378478 

13.1.2023 
Elektronickou 

poštou 

Okresný úrad Komárno 

Číslo živnostenského registra: 

401-3384 

Nie 

ELCONT spol. s r.o. 

Družstevná ul. 10A/5564, 945 

01 Komárno, IČO: 36541109 

13.1.2023 
Elektronickou 

poštou 

Obchodný register Okresného 

súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 

12489/N 

Áno 

 

 

b) zoznam predložených ponúk: 

P.č. Identifikácia dodávateľa Dátum a čas predloženia Spôsob predloženia 

CP1 eltecor s.r.o. 13. januára 2023 o 10:23 hod. Elektronickou poštou 

CP2 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 13. januára 2023 o 11:01 hod. Elektronickou poštou 

CP3 ELCONT spol. s r.o. 13. januára 2023 o 16:46 hod. Elektronickou poštou 

   

c) cenové ponuky a výpočet priemeru – predpokladanej hodnoty zákazky: 

Identifikácia dodávateľa cena v EUR bez DPH 

eltecor s.r.o. 2 833,50 

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 2 725,84 

ELCONT spol. s r.o. 3 000,00 

Predpokladaná hodnota zákazky = priemer cien 2 853,14 

 

9) Predpokladaná hodnota zákazky určená v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu:  

2 853,14 EUR bez DPH 

 

10) Výsledky vyplývajúce z výšky predpokladanej hodnoty zákazky: 

Zadávateľ sa rozhodol určiť úspešného uchádzača na základe uskutočneného prieskumu trhu 

na určenie PHZ, nakoľko výsledná predpokladaná hodnota zákazky je stanovená do 9 999,99 

EUR bez DPH, t.j. do hodnoty limitu pre zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 15 ZVO. 

Zadávateľ zároveň vyhodnotí podľa verejne dostupných informácií splnenie podmienky 

účasti stanovenej vo Výzve na predkladanie ponúk, t.j. mať oprávnenie dodávať predmet 

zákazky. Následne Zadávateľ vyhodnotí aj ponuky a stanoví poradie uchádzačov. Uvedený 

postup je v súlade s bodom 10 kapitoly 2.1.2.1 Jednotnej príručky pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania pre 

Programové obdobie 2014 – 2020, účinná verzia 2 od: 31.03.2022. 

 

11) Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v 

EUR s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého Celková cena v EUR 

s DPH bude najnižšia, t.j. vo vyhodnotení ponúk sa umiestni na prvom mieste a zároveň 

splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Táto ponuka bude identifikovaná 

ako úspešná. Ostatné ponuky, ktorých Celková cena v EUR s DPH bude vyššia ako 

Celková cena úspešného uchádzača, t.j. vo vyhodnotení ponúk sa neumiestnili na prvom 

mieste, budú identifikované ako neúspešné. 



4 

 

 

Poradie uchádzačov bude stanovené vo vyhodnotení ponúk nasledovne: na prvom mieste 

sa umiestni úspešný uchádzač. Poradie ostatných uchádzačov s neúspešnými ponukami 

bude zoradené podľa Celkovej ceny od najnižšej po najvyššiu hodnotu. 

 

Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v 

menovej jednotke EURO a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné ceny nesmú byť viazané na inú menu alebo 

parameter. 

 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, ako aj 

všetky ostatné ceny ako celkovú konečnú cenu. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou 

pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

 

Všetky ceny sa pre účely vyhodnocovania ponúk zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta! 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok 

vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi bude 

oznámené, že Zadávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo 

bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky a identifikácie 

úspešného uchádzača, ako aj informácie o charakteristikách a výhodách jeho ponuky. 

 

12) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky: 

Názov dodávateľa 
Podmienka účasti:  

Oprávnenie dodávať predmet zákazky 
Požiadavky na predmet zákazky 

eltecor s.r.o. 
Predložený výpis z 

www.orsr.sk 

Splnil podmienku 

účasti 

Dodávateľom predložená ponuka spĺňa 

všetky požadované parametre a 

požiadavky Zadávateľa 

CITY LIGHT 

SLOVAKIA s.r.o. 

Overené na  

www.orsr.sk 

Splnil podmienku 

účasti 

Dodávateľom predložená ponuka spĺňa 

všetky požadované parametre a 

požiadavky Zadávateľa 

ELCONT spol. s 

r.o. 

Predložený výpis z 

www.orsr.sk 

Splnil podmienku 

účasti 

Dodávateľom predložená ponuka spĺňa 

všetky požadované parametre a 

požiadavky Zadávateľa 

 

13) Vyhodnotenie ponúk a stanovenie výsledného poradia uchádzačov: 

Identifikácia dodávateľa 
cena v EUR  

bez DPH 
DPH v EUR 

cena v EUR  

s DPH 

Poradie 

uchádzačov 

eltecor s.r.o. 2 833,50 566,70 3 400,20 2. 

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 2 725,84 545,17 3 271,01 1. 

ELCONT spol. s r.o. 3 000,00 600,00 3 600,00 3. 
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14) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 

• Nikto nebol vylúčený 

 

15) Identifikácia úspešného uchádzača: 

▪ Názov:  CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 

▪ Sídlo:  Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné 

▪ IČO:  44514557 

 

16) Výsledná suma úspešného uchádzača v rámci vyhodnotenia ponúk:  

• 3 271,01 EUR s DPH 

 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti 

a dôvernosti. 

 

 

Zápisnicu vypracoval: 

 

Komoča, 13.1.2023 

Mgr. Vojtech Valkó  

Manažér VO 

 

 

Zápisnicu schválil: 

 

Komárno, 13.1.2023 

 

 

Tamás Gál 

riaditeľ 

 


