
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 „Odvádzanie 
dažďových vôd z ulíc Bažantia a Čajakova formou vsakovania“  
 

4.  Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -  
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Odvádzanie dažďových vôd z ulíc Bažantia 
a Čajakova formou vsakovania“  

 

  3.1.  aquaplan@aquaplan.sk 
  3.2. vhprojekty@gmail.com 

    3.3. konstatntin.glic@gmail.com 
  
  
         

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 12. 3. 2019 do 09:00 hod. V stanovenom termíne 
doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači. 

 
 
 

Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: VHPLAN s.r.o.  
Sídlo podnikateľa:   Námestie Kossutha 3087/115, 945 01 Komárno  
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 3.960,00 € 
 
Spoločnosť nie je platcom DPH.  
 
Ponuka č. 2:     

 Obch. meno podnikateľa: Ing. Konštantín Glič – GLIETSCH   
Sídlo podnikateľa:   Komárno, Eötvösova 34/5    
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 4.500,00 € 
Hodnota DPH      =    900,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =  5.400,00 €  
 

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.  
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Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva s uchádzačom 
č. 1: 

  
 Obch. meno podnikateľa: VHPLAN s.r.o.  

Sídlo podnikateľa:   Námestie Kossutha 3087/115, 945 01 Komárno  
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 3.960,00 € 
 
Spoločnosť nie je platcom DPH.  

 
 
6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 PhDr. Ingrid Szabó  ................................. 

Ing. Zuzana Zahorecová  ................................ 

 Alžbeta Czigleová   ................................ 

 

 

Zápisnicu vypracovala 

 

PhDr. Ingrid Szabó        dňa: 12. 03. 2019  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

  

 
 

 

 

 

 


