
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:
PhDr. Ingrid Szabó, Ing. Andrea Kabátová

3. Opis predmetu obstarávania:

„Povrchová úprava futbalového ihriska na ul. Gazdovská v Komárne“.

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky
s názvom: “Povrchová úprava futbalového ihriska na ul. Gazdovská v Komárne“.

3.1. korekt@korekt.sk

3.2. info@mataco.sk

3.3. stabacsro@gmail.com

3.4. szabszta@centrum.sk

3.5. timssro@tims-sro.sk

3.6. hold@hold.sk

3.7. info@topstavea.sk

3.8. tatraspol@mail.t-com.sk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená aj na webovom sídle verejného
obstarávateľa. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na hodnotu 10.173,15 € bez
DPH

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 9. júla 2018 do 09:00 hod. V stanovenom termíne
poručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: Baustar s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Palatínova 2732/65, Komárno

Ponúknutá cena za predmet zákazky 10.216,08 €
- Suma DPH =   2.043,22 €
- Cena spolu s DPH = 12.259,30 €



Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa: KOREKT spol. s.r.o.
Sídlo podnikateľa: ul. Roľníckej školy 873, 945 01  Komárno

Ponúknutá cena za predmet zákazky 10.331,97 €
- Suma DPH =   2.066,39 €
- Cena spolu s DPH = 12.398,36 €

4. Vyhodnotenie:

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Povrchová úprava
futbalového ihriska na ul. Gazdovská v Komárne“ predmetné spoločnosti s p l n i  l i
podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní.

Odporúča sa verejnému obstarávateľovi, aby na účasť v elektronickej aukcii vyzval

uchádzačov, ktorí splnili podmienky v predmetnom verejnom obstarávaní v zmysle zákona

č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Prítomní na otváraní ponúk:

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

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

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

Zápisnicu vypracoval

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 9.7.2018 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok



Povrchová úprava futbalového ihriska na ul. Gazdovská v Komárne (47384243)
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Komárno

Ulica: Námestie generála Klapku 1

Mesto: Komárno

PSČ: 945 01

IČO: 00306525

Kontaktná osoba: Andrea Kabátová

Email: tender@komarno.sk

Telefón: +421 35 2851 223

Uchádzači

Nazov firmy ICO Meno Priezvisko E-mail Adresa Mesto PSC

BAUSTAR s.r.o. 47206098 Sándor Kasznár info@baustar.sk Palatínova 2732/65 Komárno 945 01

Špeciálne cestné práce
KOREKT spol.s.r.o. 34096116 Gabriel Nagy korekt@korekt.sk Roľníckej školy 873 Komárno 945 01

Vyhodnotenie
Uchádzači Špeciálne cestné

práce KOREKT
spol.s.r.o. 

BAUSTAR s.r.o.

Gabriel Nagy Sándor Kasznár 
    

Dátum zadania
12.7.2018
08:14:18

9.7.2018
13:56:15
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Dátum a čas vygenerovania reportu: 12.07.2018 08:27:14 

Certifikovaný systém pre elektronické aukcie 
Názov: eAukcie 
Verzia: 8.2.0 
Vlastník certifikátu: eBIZ Corp s.r.o. 
Certifikačná autorita: Úrad pre verejné obstarávanie



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
 po uskutočnení elektronickej aukcii

k zákazke s názvom

„Povrchová úprava futbalového ihriska na ul. Gazdovská v Komárne“

konanej dňa 12. júla 2018

zapísanej dňa 12. júla 2018

1. Poradie ponúk podľa ceny s DPH pred elektronickou aukciou:

1. 12.259,30 € - Baustar s.r.o., Palatínova 273/65, 945 01  Komárno

2. 12.398,36 € - Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o., ul. Roľníckej školy, KN

Poradie ponúk podľa ceny s DPH po ukončení elektronickej aukcii:

1. 12.248,36 € - Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o., ul. Roľníckej školy, KN

2. 12.259,30 € - Baustar s.r.o., Palatínova 273/65, 945 01  Komárno

3. Stanovisko po uskutočnenej elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa konala dňa 12. júla 2018 od 0800 hod do 0820 hod.

Výsledok elektronickej aukcie je cena vzniknutá v elektronickej aukcii, ktorá je nižšia ako
cenová ponuka zaslaná v listinnej podobe, t.j. 12.248,36 € s DPH.

4. Odporúčanie pre verejného obstarávateľa:

Odporúča sa verejnému obstarávateľovi zaslať oznámenia o výsledku elektronickej aukcie
uchádzačom zúčastnených v procese verejného obstarávania. Na predmet obstarávania bude
s víťazným uchádzačom uzatvorená zmluva.

Verejný obstarávateľ odporúča uzatvoriť zmluvu s:

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.,
ul. Roľníckej školy, 945 01  Komárno

Zápisnicu vypracovala

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 12. 7. 2018 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


