
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                                       
Nám. gen. Klapku 1 
945 01  Komárno 

 
 

2.  Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              

 Denisa Vlčková, Alexander Tóth 
  
       3.  Opis predmetu obstarávania: „Dodávka a výmena rádiostaníc“ 
 Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -  

„Dodávka a výmena rádiostaníc“ 
   

4.1. MURKA s.r.o., Partizánska 2322/46, 960 01 Zvolen                                             
murka@murka.sk  

 
4.2. REDNOD, Modranská 1, 917 01 Trnava                                           

obchod@rednod.sk  
 

    4.3. G – SYSTEMS Slovakia, s.r.o., závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina 
   info@vysielacky.com 
 

4.4. C.B.ONE, s.r.o.,  Prievidzská 679, 972 51 Handlová 
   cbone@cbone.sk 

 
      

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 10.decembra 2020 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači: 

 
 
 

4. Ponuka č. 1:  

  
 Obch. meno podnikateľa:   MURKA, s.r.o. 

Sídlo podnikateľa:    Partizánska 2322/46,960 01 Zvolen 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   7.653,75 € 
Hodnota DPH      =   1.530,75 € 
Hodnota zákazky s DPH    =   9.184,50 €  

 
Ponuka č. 2:  

 Obch. meno podnikateľa:   G-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.  
     Sídlo podnikateľa:     Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina 
 

Ponúknutá cena za predmet zákazky    = 7.146,00 € 
Spoločnosť nie je platcom DPH 
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5. Vyhodnotenie:  
 
Na základe predloženej cenovej  ponuky, uchádzači predložili všetky požadované doklady – 
splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za 
celý predmet zákazky.  

Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky bude vystavená zmluva o dielo 
vystavená objednávka pre  uchádzača č. 2: 

 

 Obch. meno podnikateľa:   G-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.  
     Sídlo podnikateľa:     Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina 
 

Ponúknutá cena za predmet zákazky    = 7.146,00 € 
Spoločnosť nie je platcom DPH 
 
 

6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 

Denisa Vlčková   ................................ 
 
 Ernest Ujj                       ................................. 

Alexander Tóth             ................................. 

  

Zápisnicu vypracovala 

 

Denisa Vlčková       dňa: 11.decembra 2020  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

  

 


