
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. Marián Šulák 
 

      3. Opis predmetu obstarávania:  
 

„Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno_2020“ 
 

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -   
       „Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno_2020“ 
 

 3.1.  Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy, Mostová ul. 24, 94603 Kolárovo 
   elektronagy@stonline.sk  
  
  3.2. IMPULZ LIGHT, spol. s r.o., Vnútorná okružná č. 53, Komárno 945 01 
   il@impulzight.sk       
     

 3.3. Tibor Győri, Hríbová 19, 94501 Komárno 
   tiborgyori@post.sk     
             

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 7. januára 2019 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač. 

 
4. Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: IMPULZ LIGHT spol. s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Vnútorná okružná 53, 945 01  Komárno 
 

Názov oceňovanej položky 
Merná 

jednotka 

Cena za 
MJ v eur 

s DPH 

Počet MJ 
za 6 

mesiacov 

Cena 
celkom 

bez DPH 

Cena 
celkom s 

DPH 

Oprava a údržba verejného osvetlenia  
počas 6. mesiacov 

ks 16,20  4312 58.212,00 69.854,40 

Oprava a údržba svetelných 
signalizačných zariadení počas  
6. mesiacov 

ks  2250 4 7.500,00 9.000,00 

Realizácia slávnostnej svetelnej 
výzdoby počas 6. mesiacov 

hod.  29 132 3.190,00 3.828,00 

Realizácia vlajkovej výzdoby počas 
štát. sviatkov a osláv počas 6. 
mesiacov 

hod.  10 30 250,00 300,00 

Cena celkom za 6 mesiacov v eur: 69.152,00 82.982,40 

 



 
 
 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 69.152,00 € 
Hodnota DPH      = 13.830,40 € 
Hodnota zákazky s DPH    =  82.982,40 €  
 

5. Vyhodnotenie:  
 

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

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

Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča vystaviť objednávka pre 
uchádzača č.:1 

 
 Obch. meno podnikateľa: IMPULZ LIGHT spol. s.r.o. 

Sídlo podnikateľa:   Vnútorná okružná 53, 945 01  Komárno 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 69.152,00 € 
Hodnota DPH      = 13.830,40 € 
Hodnota zákazky s DPH    =  82.982,40 € 
 
Nakoľko sa do verejného obstarávania na predmet zákazky „Oprava a údržba verejného 
osvetlenia v meste Komárno_2020“ prihlásila len jedna spoločnosť, verejný obstarávateľ 
postupoval podľa § 54 ods. 15.) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

 
 

6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 

Ing. Ján Sólymos  ................................ 

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

Ing. Marián Šulák   ................................. 

 
 

Zápisnicu vypracovala 
 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 8. januára  2020  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
  
 


