
 

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. Obstarávate ľ : 

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

 
2.  Obstarávate ľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              
 Ing. Andrea Kabátová, Ildikó Pintérová 

 
      3. Opis predmetu obstarávania: „Potraviny pre školské jedálne – pekárenské výrobky na jeden 

kalendárny rok“.   
 

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -  
“Potraviny pre školské jedálne – pekárenské výrobky na jeden kalendárny rok“. 
 

  3.1.  cbcgkn@gmail.com    
  3.2.  petrik@baker-pekaren.sk  
  3.3. FaK@post.sk   
  3.4.   galexpo57@gmail.com, gal.expo@yahoo.com  
  3.5.  trademarkbk@gmail.com  
 
         

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 09. januára 2017 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku traja uchádzači. 

 
4. Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikate ľa: C.B.C.G, spol. s.r.o. 
Sídlo podnikate ľa:   Palatínova 48, 945 01  Komárno 
 
Ponúknutá cena: 
 
 - Cena za predmet zákazky bez DPH =  23.600,954 € 
 - hodnota DPH    =          
 - Cena spolu s DPH    =          29.936,08 €   

 
 
 

 Ponuka č. 2:  
 
 Obch. meno podnikate ľa Jozef Janík, BAKER - pekáre ň 

Sídlo podnikate ľa:   Bažantia 10 / prev.: Murgašova 1/,  945 01  Komárno 
 
Ponúknutá cena: 
 
 - Cena za predmet zákazky bez  DPH =  25.505,41 € 
 - hodnota  DPH 10%     =    1.739,47 € 
 - hodnota  DPH 20%    =   1.622,15 € 
 - Cena spolu s DPH    =          28.867,03 €   

 
 



 
 
 

 Ponuka č. 3:  
 
 Obch. meno podnikate ľa LZ TRADEMARK s.r.o. 

Sídlo podnikate ľa:   Bátorové Kosihy č. 762, 946 34  Bátorové Kosihy 
 
Ponúknutá cena: 
 
 - Cena za predmet zákazky bez DPH =  18.425,66 €  
  

 
5. Vyhodnotenie:  
 
 Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie 
 uchádzačov, pričom kritériom bola  najnižšia cena za celý predmet  zákazky: 
 

Na predmet zákazky s názvom „Potraviny pre školské jedálne – pekárenské výrobky na jeden 
kalendárny rok sa odporúča uzatvoriť zmluva s uchádzačom č. 3: 

 
 Obch. meno podnikate ľa LZ TRADEMARK s.r.o. 

Sídlo podnikate ľa:   Bátorové Kosihy č. 762, 946 34  Bátorové Kosihy 
 
Ponúknutá cena: 
 
 - Jednotková cena bez DPH =  18.425,66 €  
 

 
6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Mgr. János Bajkai  ................................ 

 Ildikó Pintérová  ................................  

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

 

 
Zápisnicu vypracovala  

 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 9. januára 2017  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
  


