
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: „Prístrešok pre bicykle - Cyklobox“ 
 
 Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -  

„Prístrešok pre bicykle - Cyklobox“ 
 
  3.1.   Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 19, 945 01  Komárno 
   info@cykloprojekt.sk, andrej.jachim@cykloprojekt.sk  
   
  3.2. Ecoprogress s.r.o., Beskydská 9, 811 05  Bratislava – Staré Mesto 
   paulos-dls@paulos-dls.eu            

    3.3. TONEX Baucentrum s.r.o., Dunajské nábrežie, Komárno 
   aquaplan@stonline.sk      
             

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 30. júla 2020 do 09:00 hod. V stanovenom termíne 
poručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač.  
 

4. Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikateľa:  BALA a.s. 
Sídlo podnikateľa:    Veľká Budafa 66, 930 34  Holice 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =    66.007,98 € 
Hodnota DPH      =      13.201,60 € 
Hodnota zákazky s DPH    =      79.209,58 €  
 
  

 5. Vyhodnotenie:    

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Prístrešok pre bicykle - 
Cyklobox“ spoločnosť  BALA a.s., so sídlom Veľká Budafa 66, 930 34  Holice   s p l n i  l a   
podmienky  účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. 

Nakoľko vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Prístrešok pre bicykle - Cyklobox“  
predmetná spoločnosť splnila podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný 
obstarávateľ postupoval podľa § 54 ods. 15.) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                       

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

 Obch. meno podnikateľa:  BALA a.s. 
Sídlo podnikateľa:    Veľká Budafa 66, 930 34  Holice 
 



 
 

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

   

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

 

 Ing. arch. Ildikó Csiba     ..................................   

 

 

 

 Zápisnicu vypracoval 

 Ing. Andrea Kabátová       dňa: 03. augusta 2020  podpis:........................ 
 meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

 


