
Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes korších predpisov. 
 

1. Obstarávate ľ : 
Mesto Komárno                                                  IČO: 00306525 
Mestský úrad Komárno                                       
Námestie generála Klapku 1 
945 01  Komárno 

 
2.  Obstarávate ľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              

  Ing. Andrea Kabátová, Ing. arch. Csiba Ildikó 
 

3.  Opis predmetu obstarávania: „ Stojany na bicykle“. 

 
Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom  “Stojany na bicykle“. 
 

  3.1. ILMONT spol. s.r.o ., Súbežná 75, Komárno 
  3.2. MELTECH s.r.o ., Školská 381/14, Komárno  
  3.3. ALT a.s. , Alžbetin ostrov, Platanová alej 2435, 945 01  Komárno 
  3.4. DIMENSA spol. s.r.o.,  Okružná cesta 94, Komárno 
   
 Termín doručenia cenovej ponuky bol do 21. apríla 2016 do 12:00 hod. V stanovenom termíne 
 doručilo svoju cenovú ponuky päť spoločností. 

   

4. Ponuka č. 1:  

  Obch. meno podnikate ľa:  L-DEN Slovakia, spol. s.r.o. 
  Sídlo podnikate ľa:    Kamenná 202/40, 966 22  Lutila 

 
Ponuka č. 2:  

  Obch. meno podnikate ľa:  ILMONT spol. s.r.o. 
  Sídlo podnikate ľa:    Ďulov Dvor, Súbežná 75, 945 01  Komárno 

 
Ponuka č. 3:  

  Obch. meno podnikate ľa:  DIMENSA spol. s.r.o. 
 Sídlo podnikate ľa:    Okružná cesta 94, Komárno 
 

Ponuka č. 4:  
  Obch. meno podnikate ľa:  ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 

 Sídlo podnikate ľa:    Hadovská 870, 945 01  Komárno 
 

Ponuka č. 5:  
  Obch. meno podnikate ľa:  JEG s.r.o.,  

 Sídlo podnikate ľa:    Ul. Slobody (areál Agrostavu), 945 01  Komárno 
 

  
  Sumarizácia jednotlivých cien sa nachádza v prílo he č. 1 tejto zápisnice. 
 
 
 
 
 



  
4. Vyhodnotenie:  
       

Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie 
uchádzačov zvlášť na jednotlivé položky (stojan „A“ a stojan „B“), pričom kritériom bola  
najnižšia cena. Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča objednať 
nasledovne: 

 
 Stojan A:  

� Počet kusov      10 kusov 
� Farba       matná, čierna 
� Rozmery stojanu     d1600mm x š780 mm x v900 mm   
� Spodný rám – tyč plochá    30x10 mm 
� Konštrukcia, oceľový profil – uzatvorený štvorec 14x14 mm 
� Vrchná časť - oceľový rovnoramenný „L“ profil 20x20 mm, hrúbka 5 mm 
� Inštalácia do terénu – stojan je potrebné prichytiť skrutkami (6 ks) do jestvujúceho asfaltu, 

resp. do dlažby.   
 
  Obch. meno podnikate ľa:  DIMENSA spol. s.r.o. 

 Sídlo podnikate ľa:    Okružná cesta 94, Komárno 
 

 Stojan B:  

� Počet kusov    100 kusov 
� Farba    antracitová, práškové farbenie 
� Konštrukcia - oceľová rúra  Ø 60 mm 
� Hrúbka steny rúry   2,5 mm 
� Podstavec pre stojan  230 x 130 mm  
� Inštalácia do terénu – do zeme, betónovaním do hĺbky 300 mm.  

 
 
  Obch. meno podnikate ľa:  DIMENSA spol. s.r.o. 

 Sídlo podnikate ľa:    Okružná cesta 94, Komárno 
 
Uchádzač predložil všetky požadované certifikáty – splnil podmienky účasti.  
 

 
5. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 Ing. arch. Csiba Ildikó   ............v. r. .....................  

 Ing. Bujna Zoltán   ............. v. r....................  

 Ing. Kabátová Andrea  ............. v. r.................... 

 

Zápisnicu vypracovala  
 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 25.4.2016  podpis:........ v. r................. 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
  


