
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, Mgr. Ľudovít Gráfel

3. Opis predmetu obstarávania:

„Rekonštrukcia fasády budovy
Župného domu v Komárne – 4. etapa – dvorové fasády“.

Nasledovné právnické osoby boli elektronicky požiadané o zaslanie cenovej ponuky na
horeuvedený predmet zákazky:

3.1. Tonex spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, Komárno 94501
farkas@baucentrum.sk

3.2. KN Construction s. r. o., Rožná 1746/14, Komárno 945 01
knconstruktion@gmail.com

3.3. F-G stav, s.r.o., Betliarska 22 Bratislava - Petržalka 851 07
tgregor@azet.sk

3.4. TOPSTAV É&A s.r.o., Modrany 50, 946 33  Modrany
Info@topstav.eu

3.5. Absolon, s.r.o. , Pekárska 11, Trnava 917 01
absolon@absolon.sro.sk

3.6. Renostavmal s.r.o., Ul. Mieru 1, Komárno 945 01
renostavmal@gmai.com

3.7. Darton s.r.o., Ul. Práce 4933, 945 01  Komárno
darton@darton.sk

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 12. augusta 2019 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne poručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: TOPSTAV É&A s.r.o.,
Sídlo podnikateľa: Modrany 50, 946 33  Modrany

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 162.032,49 €
Hodnota DPH = 32.406,50 €
Hodnota zákazky s DPH = 194.438,99 €



5. Vyhodnotenie:

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Rekonštrukcia fasády budovy
Župného domu v Komárne – 4. etapa – dvorové fasády“ predmetná spoločnosť s p l n i  l a
podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní.

Nakoľko sa do verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia fasády budovy
Župného domu v Komárne – 4. etapa – dvorové fasády“ 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.

Predmet zákazky sa bude realizovať v roku  2020 po odsúhlasení finančných prostriedkov Mestským
zastupiteľstvom v Komárne začiatkom roka 2020.

V prípade neschválenia plnej výšky predpokladanej hodnoty zákazky, budú práce vykonávané
etapovite podľa ucelených častí v zmysle projektovej dokumentácie.

4. Prítomní na otváraní ponúk:

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

Mgr. Ľudovít Gráfel .................................

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

Zápisnicu vypracoval

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 12. augusta 2019 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok




