
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 neskorších predpisov.

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

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
Ing. Andrea Kabátová, Ing. Bohumír Kóňa

3. Opis predmetu obstarávania:
„Audit 2018-20“.

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky
s názvom : “ Audit 2018-20“.

1. auditor@auditsk.sk
2. lexaudit@lexaudit.sk
3. taxaudit@slovanet.sk
4. peterimarian@gmail.com
5. Vojtech.cipak@nextra.sk
6. behanova@abauditconsulting.sk
7. cveckova@partneraudit.sk
8. demackova@partneraudit.sk
9. michelova@úartneraudit.sk
10. papaiova@apvaudit.sk
11. varady@apvaudit.sk

12. vrbova@rvcsenica.sk
13. makroaudit@gmail.com
14. auditteam@auditteam.sk
15. auditio@auditio.sk
16. office@adpgroup.sk
17. tomsikova@dominant.sk
18. emilia.kukucova@skdp.sk
19. avison@avison.sk
20. acsova@avision.sk
21. janka.hirjakova@gmail.com
22. interaudit@itech.sk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená aj na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 6. júla 2018 do 09:00 hod. V stanovenom termíne
doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači.



4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: GemerAudit spol. s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Šafárikova 65, 048 01  Rožňava

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Baštová 38, 080 01  Prešov

 GemerAudit spol. s.r.o.

Šafárikova 65, 048 01  Rožňava
IČO: 316 81 301

Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre
spoločnosť CALOR, s.r.o. 1.500 € 300 € 1.800 €

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre
príspevkovú organizáciu

COMORRA SERVIS
5.250 € 1.050 € 6.300 €

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre
rozpočtovú organizáciu

Zariadenie pre seniorov
3.750 € 750 € 4.500 €

Cena za individuálnu účtovnú závierku a
výročnú správu pre obchodnú spoločnosť

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárno, a.s.

13.500 € 2.700 € 16.200 €

Cena za individuálnu účtovnú závierku a
výročnú správu pre obchodnú spoločnosť

COM-MÉDIA, spol. s r.o.
1.500 € 300 € 1.800 €

Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH

Celkový odhad honorára za audítorské
služby v zmysle výzvy 25.500 € 5.100 € 30.600 €

ACCEPT AUDIT & CONSULTING
s.r.o.

Baštová 38, 080 01  Prešov

IČO: 317 09 117

1 rok bez DPH 3 r. bez DPH DPH 3 r. s DPH

Cena za individuálnu účtovnú závierku
pre spoločnosť CALOR, s.r.o. 1.269,69 € 3.809,06 € 761,81 € 4.570,87 €

Cena za individuálnu účtovnú závierku
pre príspevkovú organizáciu

COMORRA SERVIS
4.864,14 € 14.592,43 € 2.918,49 € 17.510,92 €

Cena za individuálnu účtovnú závierku
pre rozpočtovú organizáciu
Zariadenie pre seniorov

2.836,87 € 8.510,60 € 1.702,12 € 10.212,71 €

Cena za individuálnu účtovnú závierku
a výročnú správu pre obchodnú

spoločnosť
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie

mesta Komárno, a.s.

7.101,54 € 21.304,63 € 4.260,93 € 25.565,55 €

Cena za individuálnu účtovnú závierku
a výročnú správu pre obchodnú

spoločnosť COM-
MÉDIA, spol. s r.o.

777.63 € 2.332,88 € 466,58 € 2.799,46 €

Σ 16.849,86 € 50.549,59 € 10.109,92 € 60.659,51 €



5. Vyhodnotenie:
Komisia dňa 10. júla 2018 o 10,25 hod, prekontrolovala prijaté cenové ponuky a následne ich
otvorila. Uchádzač č. 2 – spoločnosť Accept Audit & Consulting s.r.o. so sídlom Baštová
38, 080 01  Prešov nemala úplnú cenovú ponuku. Uchádzačovi chýbali nasledovné doklady:

a.) tri referencie o výkone auditu obchodných spoločností a tri referencie o výkone auditu
subjektov verejnej správy s počtom obyvateľov nad 30 000,

b.) údaje o vzdelaní a odbornej praxi min. 3 /troch/ zamestnancov audítora, resp. audítorskej
spoločnosti spolupracujúcich pri výkone auditu. U každej z týchto osôb sa vyžaduje
preukázanie minimálne 2 ročnej praxe pri spracovaní dokumentácie pri výkone auditu,

c.) jedno vyhotovenie návrhu zmluvy.

Komisia verejného obstarávateľa sa zhodla na tom, že vyzve uchádzača č. 2 o doplnenie
podania. Uchádzač bol elektronicky vyzvaný o doplnenie podania. Termín predloženia
požadovaných dokladov bol 16. júla 2018. Uchádzač svoje podanie nedoplnil a požadované
doklady nepredložil v stanovenej lehote. Komisia verejného obstarávateľa sa zhodla na tom,
že uchádzač č. 2 spoločnosť Accept Audit & Consulting s.r.o. so sídlom Baštová 38, 080 01
Prešov nesplnil podmienky verejného obstarávania a jeho cenová ponuka nebude
akceptovaná.

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Audit 2018-20 “ spoločnosť
GemerAudit spol. s.r.o., so sídlom Šafárikova 65, 048 01  Rožňava s p l n i  l a
podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní.

Odporúča sa verejnému obstarávateľovi, aby na účasť v elektronickej aukcii vyzval
uchádzačov, ktorí splnili podmienky v predmetnom verejnom obstarávaní v zmysle zákona
č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Prítomní na otváraní ponúk:

Ing. Bohumír Kóňa .................................

Ing. Andrea Kabátová .................................

PhDr. Ingrid Szabó .................................

Zápisnicu vypracoval

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 16.7.2018 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok



Audit 2018-20 (23521337)
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Komárno

Ulica: Námestie generála Klapku 1

Mesto: Komárno

PSČ: 945 01

IČO: 00306525

Kontaktná osoba: Andrea Kabátová

Email: tender@komarno.sk

Telefón: +421 35 2851 223

Uchádzači

Nazov firmy ICO Meno Priezvisko E-mail Adresa Mesto PSC

GemerAudit, spol. s r.o. 31681301 Vladimír Burkovský vlado@gemeraudit.sk Šafárikova Rožňava 048 01

Vyhodnotenie
Uchádzači GemerAudit, spol.

s r.o.
Vladimír Burkovský 

  

Dátum zadania
17.7.2018
10:21:17

1. Celková
cena s
DPH za
audítorské
služby 

1.00 JC
CC
PO
BO

30600.00
30600.00

1
[100.0000] 

Dátum a čas vygenerovania reportu: 16.08.2018 11:01:23 

Certifikovaný systém pre elektronické aukcie 
Názov: eAukcie 
Verzia: 8.2.0 
Vlastník certifikátu: eBIZ Corp s.r.o. 
Certifikačná autorita: Úrad pre verejné obstarávanie



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
 po uskutočnení elektronickej aukcii

k zákazke s názvom

„Audit 2018-2020“

konanej dňa 20. júla 2018

zapísanej dňa 20. júla 2018

1. Poradie ponúk podľa ceny s DPH pred elektronickou aukciou:

1. 30.600,00 € - GemerAudit spol. s.r.o.

Poradie ponúk podľa ceny s DPH po ukončení elektronickej aukcii:

1. 30.600,00 € - GemerAudit spol. s.r.o.

3. Stanovisko po uskutočnenej elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa konala dňa 20. júla 2018 od 0800 hod do 0820 hod.

Výsledok elektronickej aukcie je cena vzniknutá v elektronickej aukcii, ktorá je rovnaká ako
cenová ponuka zaslaná v listinnej podobe, t.j. 30.600,00 € s DPH.

4. Odporúčanie pre verejného obstarávateľa:

Odporúča sa verejnému obstarávateľovi zaslať oznámenia o výsledku elektronickej aukcie
uchádzačom zúčastnených v procese verejného obstarávania. Na predmet obstarávania bude
s víťazným uchádzačom uzatvorená zmluva.

Verejný obstarávateľ odporúča uzatvoriť zmluvu s:

GemerAudit spol. s.r.o.
Šafárikova 65, 048 01  Rožňava

Zápisnicu vypracovala

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 20. 7. 2018 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


