
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Dodatok č. 1 

 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                                       
Nám. gen. Klapku 1 
945 01  Komárno 

 
2.  Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              

 Ing. Andrea Kabátová, Ing. Zuzana Zahorecová, Denisa Vlčková 
 

5. Vyhodnotenie:  
 
Verejný obstarávateľ  v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov emailom zo dňa: 27.10.2020 
oznámil úspešnému uchádzačovi, že na základe vyhodnotenia ponúk v zákazke s názvom  
„ Obnova časti budovy dôstojníckeho pavilónu v Komárne – 1NP časť A – Vnútorná 
elektroinštalácia - slaboprúd“ jeho ponuka bola úspešná.  

 
Úspešný uchádzač  Dávid Molnár – ELEKTROSERVIS, 946 21 Veľké Kosihy 147, oznámil listom 
zo dňa: 02.11.2020 že odstúpi od cenovej ponuky z kapacitných dôvodov. 
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, verejný obstarávateľ vyzval dňa 03.11.2020 druhého 
uchádzača v poradí, spoločnosť Renostavmal s.r.o., Ul. Mieru č.1, 945 01 Komárno.  
 
Verejný obstarávateľ žiadal dostaviť sa na MsÚ Komárno za účelom podpísania zmluvy. 
Uchádzač  Renostavmal s.r.o., Ul. Mieru č.1, 945 01 Komárno, oznámil emailom zo dňa: 
03.11.2020 že odstupujú od realizácie z kapacitných dôvodov. 
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, verejný obstarávateľ vyzval dňa 03.11.2020 tretieho 
uchádzača v poradí, spoločnosť IT partner, s.r.o, Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno. 
  
Na základe predložených cenových ponúk, uchádzač č. 2) 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 koľko uchádzači č.6) č.7) odstúpili od cenovej ponuky z kapacitných 
dôvodov. Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva 
s uchádzačom    č. 2:   

   

 Obch. meno podnikateľa:   IT partner, s.r.o.  
     Sídlo podnikateľa:     Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 
 

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =  9.956,00 € 
Hodnota DPH      =    1.991,20 € 
Hodnota zákazky s DPH    =  11.947,20 € 

 
 

Zápisnicu vypracovala 

 

Denisa Vlčková       dňa: 03.novembra 2020  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 


