
  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, Angela Vyšehradská, Mgr. Tomáš Fekete 

 
3. Opis predmetu obstarávania:  

Predmetom zákazky je poradenská a konzultačná činnosť v oblasti realizácie postupov pri 
projektovom riadení v počte 390 hodín  pre projekt s názvom: 

Rekonštrukcia budovy Mestskej polície Komárno – 
zníženie energetickej náro čnosti. 

 
Poradenská a konzultačná činnosť musí byť vykonávaná najviac 24 kalendárnych mesiacov, a 
to v celom procese implementácie a monitorovania projektu.  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov pridelených z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia na obdobie 2014-2020,                                                        
kód Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6. 

 

Nasledovné právnické osoby boli elektronicky vyzvané na predloženie cenovej ponuky na 
predmet zákazky poskytnutie služby - externý manažment pre projekt „Rekonštrukcia 
budovy Mestskej polícia Komárno – zníženie energeti ckej náro čnosti“ –. 

• jozefbukor.bukor@gmail.com  
• mayer@femar.sk  
• horvath1@orangemail.sk   
• info@projektservis.sk  
• a.inargo@gmail.com                         

  
 Termín doručenia cenovej ponuky bol do 1. februára 2017 do 09:00 hod.. Do stanoveného 
 termínu doručili svoje cenové ponuky tri spoločnosti. 
 
 Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikate ľa:  CONFIDENCE PARTNER s.r.o. 
Sídlo podnikate ľa:    Továrenská 1, 943 03  Štúrovo 
 

Názov položky 
Množstvo 

hodín 

Cena v € bez 
DPH za 1 
hodinu 

Cena bez 
DPH              

celkom 

Hodnota  

DPH 

Cena spolu 

s DPH 

Rekonštrukcia budovy 
Mestskej polície 
Komárno – zníženie 
energetickej náro čnosti 

390 10,50 €  3.412,50 € 682,50 € 4.095,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Ponuka č. 2:  

Obch. meno podnikate ľa:  Inargo s.r.o. 
 Sídlo podnikate ľa:    Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01  Komárno 

 

Názov položky 
Množstvo 

hodín 

Cena v € bez 
DPH za 1 
hodinu 

Cena bez 
DPH              

celkom 

Hodnota  

DPH 

Cena spolu 

s DPH 

Rekonštrukcia budovy 
Mestskej polície 
Komárno – zníženie 
energetickej náro čnosti 

390 9,00 € 3.510,00 € 842,40 € 4.212,00 € 

 
 Ponuka č. 3:  

Obch. meno podnikate ľa:  FEMAR SK, spol. s.r.o.      
Sídlo podnikate ľa:    Krátka ulica 476, 946 17  Sokolce 
 

Názov položky 
Množstvo 

hodín 

Cena v € bez 
DPH za 1 
hodinu 

Cena bez 
DPH              

celkom 

Hodnota  

DPH 

Cena spolu 

s DPH 

Rekonštrukcia budovy 
Mestskej polície 
Komárno – zníženie 
energetickej náro čnosti 

390 11,30 € 3.672,50 € 734,50 € 4.407,00 € 

  

4. Vyhodnotenie:  
      
Na základe týchto predložených cenových ponúk, uchádzači splnili podmienky vo verejnom 
obstarávaní a verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola  najnižšia 
cena za predmet zákazky.  
 
Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva lebo vystaviť 
objednávka s uchádzačom č. 1: 
  

Obch. meno podnikate ľa:  CONFIDENCE PARTNER s.r.o. 
Sídlo podnikate ľa:    Továrenská 1, 943 03  Štúrovo 

 

Názov položky 
Množstvo 

hodín 

Cena v € bez 
DPH za 1 
hodinu 

Cena bez 
DPH              

celkom 

Hodnota 

DPH 

Cena spolu 

s DPH 

Rekonštrukcia budovy 
Mestskej polície 

Komárno – zníženie 
energetickej náro čnosti 

390 10,50 € 3.412,50 € 682,50 € 4.095,00 € 

 
             
4. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Ing. Andrea Kabátová  .................................   

   Angela Vyšehradská    .................................  

 Mgr. Tomáš Fekete   ................................. 

 
Zápisnicu vypracovala  

 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 2.2.2017  podpis:........................ 


