
  Zápisnica 
 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
 o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
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; Siliga Viliam 

 
3. Opis predmetu obstarávania:  

Nasledovné právnické osoby boli vyzvané na predloženie cenovej ponuky na predmet 
zákazky s názvom „Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v roku 2017 a 2018“. 

 
 3.1.  kovacik.sro@gmail.com  

 3.2. kozaktibor14@gmail.com 

 3.3.  teposervis@teposervis.sk 

 3.4. rotalix@rotalix.sk     

 

 Termín doručenia cenovej ponuky bol do 3. marca 2017 do 09:00 hod. V stanovenom 
 termíne doručili svoju cenovú ponuku tri spoločnosti. 

 

4. Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikate ľa:  TepoServis – Oliver Kobza 
Sídlo podnikate ľa:    Novozámocká ul. 3, Komárno 

  

 1 rok 2 rok 

Cena bez DPH za celý predmet zákazky  3.968,55 € 7. 937,10 € 

hodnota DPH 793,71 € 1.587,42 € 

Cena s DPH  za celý predmet zákazky  4.762,26 € 9.5 24,52 € 

 
 
 
 Ponuka č. 2:  

 Obch. meno podnikate ľa:  Ladislav Molnár - ROTALIX 
Sídlo podnikate ľa:    Mlynarovičková č. 12, Bratislava  
 

Cena bez DPH za celý predmet zákazky 8.500,00 € 

hodnota DPH 1.700,00 € 

Cena s DPH  za celý predmet zákazky 10.200,00 € 

 
 



 Ponuka č. 3:  

 Obch. meno podnikate ľa:  Ková čik s.r.o. 
Sídlo podnikate ľa:    Livina č. 41, Partizánske  
 

Cena bez DPH za celý predmet zákazky 9.790,00 € 

hodnota DPH 1.958,00 € 

Cena s DPH  za celý predmet zákazky 11.748,00 € 

 
 
 

4. Vyhodnotenie:  
      
Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie 
uchádzačov, pričom kritériom bola  najnižšia cena. Na základe týchto skutočností sa na predmet 
zákazky odporúča uzatvoriť zmluva alebo vystaviť objednávka pre uchádzača č. 1: 
 
 
 Obch. meno podnikate ľa:  TepoServis – Oliver Kobza 

Sídlo podnikate ľa:    Novozámocká ul. 3, Komárno 
  
 

 1 rok 2 rok 

Cena bez DPH za celý predmet zákazky  3.968,55 € 7. 937,10 € 

hodnota DPH 793,71 € 1.587,42 € 

Cena s DPH  za celý predmet zákazky  4.762,26 € 9.5 24,52 € 

 
 

 Uchádzač predložil všetky požadované doklady – splnil podmienky účasti.  
 
 
  

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

 Siliga Viliam    ................................. 

Eva Janáková    ................................. 
 
 

 

Zápisnicu vypracovala  
 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 6.3.2017  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
  
 
 


