
S & S Kovovýroba s.r.o., Nitrianska 13, Nové Zámky 940 01, IČO: 36 765 431 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 ods. 2 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

Zákazka s názvom „Obstaranie propagačných materiálov a stánku pre veľtrhy a výstavy“, 

zadávaná podlimitnou zákazkou bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona, 

ktorá bola dňa 07.09.2013 vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 175/2013 pod 

značkou 15242 - WYT. 

 

I. Úspešným uchádzačom pre časť 1 predmetu zákazky sa stala spoločnosť:   

 

KORUND desktop, spol. s r.o. 

Mlynské nivy 36, 821 09 Bratislava 

IČO: 36 245 313 

 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk pre jednotlivú časť predmetu zákazky je najnižšia 

cena za poskytnutie jednotlivej časti predmetu zákazky bez DPH. 

 

Na základe automatizovaného vyhodnotenia ponúk komisia konštatuje, že úspešným 

uchádzačom pre časť 1 premetu zákazky sa stala spoločnosť KORUND desktop, spol. 

s r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu za dodanie časti 1 predmetu zákazky, čím sa 

umiestnila ako prvá v poradí. 

 

Ako druhá v poradí sa umiestnila spoločnosť EIP Services, s.r.o., ktorá ponúkla vyššiu 

cenu za dodanie časti 1 predmetu zákazky. 

 

Výsledná cena za časť 1 predmetu zákazky je 12.353,00 EUR bez DPH. 

 

II. Úspešným uchádzačom pre časť 2 predmetu zákazky sa stala spoločnosť:   

 

MP spol. s r.o. 

Bernolákovská 65, 900 28 Ivanka Pri Dunaji 

IČO: 00 682 497 

 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk pre jednotlivú časť predmetu zákazky je najnižšia 

cena za poskytnutie jednotlivej časti predmetu zákazky bez DPH. 

 

Na základe automatizovaného vyhodnotenia ponúk komisia konštatuje, že úspešným 

uchádzačom pre časť 2 premetu zákazky sa stala spoločnosť MP spol. s r.o., ktorá 

ponúkla najnižšiu cenu za dodanie časti 2 predmetu zákazky, čím sa umiestnila ako prvá 

v poradí. 

 

Ako druhá v poradí sa umiestnila spoločnosť EIP Services, s.r.o., ktorá ponúkla vyššiu 

cenu za dodanie časti 2 predmetu zákazky. 

 

Výsledná cena za časť 2 predmetu zákazky je 10.616,00 EUR bez DPH. 

 

V Nových Zámkoch, dňa 24.10.2013 

        Ing. Marek Mráz 

       konateľ 


