
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, PhDr. Ingrid Szabó

3. Opis predmetu obstarávania:

Vypracovanie projektovej dokumentácie „Kanalizácia v mestskej časti Malá Iža“

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky s
názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie „Kanalizácia v mestskej časti Malá
Iža“.

3.1. hydro29@chello.sk
3.2. brobo@mail.t-com.sk
3.3. aquaplan@stonline.sk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na predmetné verejné obstarávanie bola zverejnená
na webovom sídle verejného obstarávateľa. Termín doručenia cenovej ponuky bol do
23. marca 2018 do 09:00 hod. V stanovenom termíne doručili svoju cenovú ponuku štyria
uchádzači.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: Aquaplan s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Námestie Kossutha 18, 945 01  Komárno

Ponúknutá cena za predmet zákazky 10.234,00 €
- Suma DPH =   2.046,80 €
- Cena spolu s DPH = 12.280,80 €

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa: Hydrotrajekt s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Robotnícka 6, Banská Bystrica

Ponúknutá cena za predmet zákazky 6.850,00 €
- Suma DPH = 1.370,00 €
- Cena spolu s DPH = 8.220,00 €

Ponuka č. 3:
Obch. meno podnikateľa: Ing. Štefan Hromada
Sídlo podnikateľa: Blumentálska 17, 811 07  Bratislava

Ponúknutá cena za predmet zákazky 8.900,00 €
- Suma DPH = 1.780,00 €
- Cena spolu s DPH =        10.680,00 €



Ponuka č. 4:
Obch. meno podnikateľa: ProBo s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Partizánska 17, 911 01  Trenčín

Ponúknutá cena za predmet zákazky 8.160,00 €
- Suma DPH = 1.632,00 €
- Cena spolu s DPH = 9.792,00 €

5. Vyhodnotenie:

Na základe predložených cenových ponúk, uchádzači predložili všetky požadované doklady –
splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za
celý predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy s uchádzačom s najnižšou cenovou ponukou
žiadal osobné stretnutie za účelom prejednania obsahovej stránky projektovej dokumentácie.
Ako termín stretnutia bol navrhnutý 5. apríl 2018 v doobedňajších hodinách.

Dňa 5. apríla 2018 o 10,00 hod. bola v sídle verejného obstarávateľa prerokovaná cenová
ponuka, ktorá bola predložená uchádzačom HYDROTRAJEKT s.r.o. so sídlom Robotnícka 6,
Banská Bystrica.

Na rokovaní boli prítomní zamestnanci MsÚ Odbor rozvoja, Ing. arch. Besse Katalin,
Ing. Andrea Kabátová, PhDr. Szabó Ingrid, Alžbeta Czigleová, zástupca KOMVaK – Vodárne
a kanalizácie mesta Komárno a.s., Ing. Helena Molnárová a zástupcovia spoločnosti
HYDROTRAJEKT s.r.o..

Na základe týchto rokovaní verejný obstarávateľ zhodnotil, že predložená cenová ponuka je
výhodná pre verejného obstarávateľa.

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva s uchádzačom
č. 2:

Obch. meno podnikateľa: Hydrotrajekt s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Robotnícka 6, Banská Bystrica

Ponúknutá cena za predmet zákazky 6.850,00 €
- Suma DPH = 1.370,00 €
- Cena spolu s DPH = 8.220,00 €

6. Prítomní na otváraní ponúk:

Ing. arch. Katalin Besse ................................

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

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

Zápisnicu vypracovala

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 5. apríla 2018 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


