
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, PhDr. Szabó Ingrid 
 
3. Opis predmetu obstarávania:  

„Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa“ 
 

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

 
3.1. Marikovecz Imre, 0908 463 937, marikovec.imi@gmail.com        

 3.2. Tanka Ernö, 0905 515 923,  ernest77@zoznam.sk   

 3.3.  IMPULZ LIGHT spol. s.r.o., Vnútorná okružná 53, 945 01   Komárno 
il@impulzlight.sk   

3.4. Tibor Gyori, EL-AG., s.r.o., Družstevná 2/2693, 945 01  Komárno 
tibor.gyori@post.sk    

  
Termín doručenia cenovej ponuky bol do  17. februára 2020 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku tri spoločnosti.   
 
Ponuka sa predkladá na každú časť samostatne (1. Výroba, dodanie a montáž brán na 
kontajnerové stanovisko; 2) Elektroinštalačné práce pre kontajnerové stanovisko – elektrická 
prípojka NN + osvetlenie).  

 
4. Ponuka č. 1:  

 

Časť:  Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa 

 Obch. meno podnikateľa:  KOV-NEREZ s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Chotín 77, 946 31  Chotín 
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   = 1.209,00 € 

 Hodnota DPH     =             241,80 € 
 Cena za predmet zákazky s DPH  =          1.450,80 € 

 
Ponuka č. 2: 
  
Časť:  Elektroinštalačné práce pre kontajnerové stanovisko – elektrická prípojka NN +
 osvetlenie 

 Obch. meno podnikateľa:  IMPULZ LIGHT, spol. s.r.o.  
Sídlo podnikateľa:    Vnútorná okružná 53, 945 01  Komárno 
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   = 3.555,66 € 

 Hodnota DPH     =             711,13 € 
 Cena za predmet zákazky s DPH  =          4.266,79 € 

 



Ponuka č. 3 
 

Časť: Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa 

 Obch. meno podnikateľa:  Ladislav Fekete 
Sídlo podnikateľa:    Meštianska 7/64, 945 01  Komárno 
 
Cena za predmet zákazky    = 1.380,00 € 

  

Uchádzač nie je platcom DPH! 
 
 

5. Vyhodnotenie:       

 Na základe týchto predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ zostavil poradie 
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za každú časť zákazky samostatne.  

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva / vystaviť 
objednávka na časť Výroba, dodanie a montáž brán na kontajnerové stanovisko  
s uchádzačom č. 3:  

 

Časť: Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa 

 Obch. meno podnikateľa:  Ladislav Fekete 
Sídlo podnikateľa:    Meštianska 7/64, 945 01  Komárno 
 
Cena za predmet zákazky    = 1.380,00 € 

 Uchádzač nie je platcom DPH! 

 
 Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva / vystaviť 

objednávka na časť  Elektroinštalačné práce pre kontajnerové stanovisko – elektrická 
prípojka NN + osvetlenie  s uchádzačom č. 2:  

  
Obch. meno podnikateľa:  IMPULZ LIGHT, spol. s.r.o.  
Sídlo podnikateľa:    Vnútorná okružná 53, 945 01  Komárno 
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   = 3.555,66 € 

 Hodnota DPH     =             711,13 € 
 Cena za predmet zákazky s DPH  =          4.266,79 € 

 
 

6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 PhDr. Ingrid Szabó   ................................. 

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

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

   

Zápisnicu vypracoval 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 17. 02. 2020  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
 
 
 


