
ZÁPISNICA k zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% 
alebo 50% a menej finančných prostriedkov 
 
Druh zákazky – tovary 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Názov a kód projektu : Parameter CreativeLab . 302031H804 

      
 
I . Osoba podľa § 8 zák. 
č. 343/2015 Z. z. 

DARCUS, a.s.Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda 
Zastúpené: LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava 
(email: senarikova@aksenarikova.sk) , zast. JUDr. Eva Senáriková - osoba      
zodpovedná za verejné obstarávanie 

 
II. Forma prieskumu trhu   III. Miesto prieskumu 
Osobne   LEGAL TENDER s.r.o. 
Telefonicky   Ružová dolina 8 
Prostredníctvom internetu   821 09 Bratislava 

 
Elektronickou poštou X   
Poštou   IV. Dátum prieskumu - otvárania 

ponúk  
Iný spôsob – uviesť :    09.05.2022 o 10:30 hod. 

 
 
 
V. Predmet zákazky VI. časti  
„Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného pre 
výrobu a inovácie“ 

nie 

 
VII. Poradie uchádzačov podľa kritéria (cena bez  DPH) 
 
Pre časť 1: základný materiál 
 Označenie Sídlo Konečná cena v EUR 

bez DPH 
1. PEGY, s.r.o. Gyulu Szabóa 318/1, 929 01 Dunajská 

Streda 
55 762,32 

2. Ing. Tomáš 
Brabčan -RODION 

Lúčová 597/6, 945 01 Komárno 55 884,00 

3. Kirkenes s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava 56 064,00 

 
 
VIII. Prehlásenie o nestrannosti a dôvernosti  
Výzvou zo dňa 25.04.2022 boli mailom oslovení 3 záujemci (PEGY,s.r.o., Ing. Tomáš Brabčan – 
RODION, Kirkens s.r.o.) na predloženie ponuky. Oprávnenie dodávať tovary pre oslovené subjekty 
bola overená na webovej stránke OR pre SR viď príloha k tejto zápisnici . 
 
V lehote na predkladanie ponúk (09.05.2022 do 10:00 hod.) boli  predložené  3 ponuky 



1. Ing. Tomáš Brabčan – RODION 05.05.2022 o 12,47 hod. mailom  
2. PEGY, s.r.o. 06.05.2022 o 09:25 hod. mailom  
3. Kirkens s.r.o. 07.05.2022 o 13,03 hod. mailom  

Po zostavení poradia na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (cena bez DPH), boli identifikovaný 
uchádzač PEGY, s.r.o.. Následne sa u tohto uchádzača vyhodnotilo splnenie  podmienok účasti 
(doklad o oprávnení dodávať tovar – výpis z OR) a požiadavky na predmet zákazky a ponuky. 
Uchádzač splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky ako i požadované náležitosti 
ponuky 
 
Vzhľadom na predložené ponuky možno konštatovať, že úspešným uchádzačom je PEGY, s.r.o., 
Gyulu Szabóa 318/1, 929 01 Dunajská Streda,  ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou 55 762,32  
EUR bez  DPH, tj 66 914,78  EUR s DPH. 
 
Spôsob vzniku záväzku: kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka 
Podmienky realizácie: dodávka do 90 dní  od účinnosti zmluvy, pričom účinnosť zmluvy je odložená 
do momentu kladného schválenia procesu obstarávania predmetu zákazky  zo strany poskytovateľa 
NFP. Splatnosť faktúr 60 dní (1 faktúra po dodaní tovaru) 
Miesto dodania: sídlo verejného obstarávateľa  
 
Osoba vykonávajúca prieskum JUDr. Eva Senáriková 
Funkcia Osoba zodpovedná za VO 
Podpis 
 
 
 
Dátum: 13.05.2022 

 

 

 


