
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:                                              

 Ing. Andrea Kabátová, Ing. Zuzana Zahorecová, Alžbeta Czigleová  
 

 
       3.  Opis predmetu obstarávania: „Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných 

lokalitách mesta – výmena brán s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný 
prívod elektriny“ 

 Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -  
„Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta – výmena brán 
s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“ 

 
   

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

 
5.2. FEKETE LADISLAV, Meštianska 7/64, 945 01 Komárno                                            

feki@flashnet.sk  
         

    5.3. ROTO-BAU s.r.o., Ružová 1459/5, 946 51 Nesvady 
   rotobau.sro@gmail.com 

 
  5.4. FEKKO – STAV s.r.o. Modrany 6, 946 33 Modrany                                 
   ferenc.ruff@gmail.com 
   
  5.5. BEDEX Bau s.r.o., Podzáhradná 1300/48 947 01 Hurbanovo 
   bedexbau@gmail.com  
     

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 27.októbra 2020 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku traja uchádzači: 

 
4. Ponuka č. 1:  

„Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta – výmena brán 
s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“ 

časť: 
Elektroinštalačné práce – nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny a slaboprúd 

   

 Obch. meno podnikateľa:   IMPULZ LIGHT s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno  
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   15.101,97 € 
Hodnota DPH      =   3.020,39 € 
Hodnota zákazky s DPH    =   18.122,36 € 
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Ponuka č. 2:  
 „Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta – výmena 

brán s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“ 
časť: 

Zámočnícke konštrukcie – dodávka oceľových brán a zabezpečenie otvorov 
  

 Obch. meno podnikateľa:   LADISLAV FEKETE  
     Sídlo podnikateľa:     Meštianska 7/64, 945 01 Komárno 

         

Kontajnerové stanovište 
Cena bez 

DPH  
Cena s DPH  

Na Jazernej ul.  1750,00 

Na Ul. stavbárov  1750,00 

Na Špitálskej ul.  830,00 

Na prepojení ul. Hviezdoslavova - 
Budovateľská 

 1780,00 

V križovatke ul. Hviezdna - Eötvösa  1790,00 

V križovatke ul. Meštianska – Dunajské 
nábrežie 

 1998,00 

 
Spoločnosť nie je platcom DPH 

 
Ponuka č. 3:  

„Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta – výmena brán 
s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“ 

časť: 
Zámočnícke konštrukcie – dodávka oceľových brán a zabezpečenie otvorov 

    

 Obch. meno podnikateľa:   ROTO-BAU, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Ružová 1459/5, Nesvady, 94651 

         

Kontajnerové stanovište 
Cena bez 

DPH  
Cena s DPH  

Na Jazernej ul. 1561,52 1873,82 

Na Ul. stavbárov 1581,52 1897,82 

Na Špitálskej ul. 780,76 936,91 

Na prepojení ul. Hviezdoslavova - 
Budovateľská 

1561,54 1873,85 

V križovatke ul. Hviezdna - Eötvösa 1581,36 1897,63 

V križovatke ul. Meštianska – Dunajské 
nábrežie 

1851,06 2221,27 



 
Ponuka č. 4:  

 
„Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta – výmena brán 

s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“ 
časť: 

Elektroinštalačné práce – nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny a slaboprúd 
    

 Obch. meno podnikateľa:   ROTO-BAU, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Ružová 1459/5, Nesvady, 94651 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   14.431,12 € 
Hodnota DPH      =   2.886,22 € 
Hodnota zákazky s DPH    =   17.317,34€  

 
5. Vyhodnotenie:  
 

Na základe predložených cenových ponúk, uchádzači  č.1, č.2, č.3 predložili všetky 
požadované doklady – splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, uchádzača č.4 
verejný obstarávateľ vyzval dňa 30.10. 2020 s emailom o doplnenie dokladu o oprávnení 
podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať verejným obstarávateľom 
požadovanú službu- prevádzkovanie technickej služby v zmysle §7 odd. 1 zák. č. 473/2005 
Z.z. montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových 
systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v 
chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí v rámci výzvy na predkladanie 
ponúk na predmet obstarávania " Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť - Elektroinštalačné 
práce pre 6 kontajnerových stanovišť" najneskôr do 03.11.2020 do podateľne Mestského 
úradu Komárno. 

Uchádzač č. 4 spoločnosť ROTO-BAU, s.r.o., Ružová 1459/5, 946 51 Nesvady 03.11.2020 
poslal emailom doklady o oprávnenosti vykonať elektroinštalačné práce.  

Verejný obstarávateľ vylúčil ponuku z procesu vyhodnotenie ponúk, pretože spoločnosťou 
ROTO-BAU, s.r.o. predložený certifikát na inštaláciu elektronických zabezpečovacích 
systémov bol neplatný. 

Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za 
jednotlivé časti uvedené v zákazke.  

Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva alebo  

objednávka s uchádzačom nasledovne: 

 

„Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta – výmena brán 
s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“ 

časť: 
Elektroinštalačné práce – nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny a slaboprúd 

   

 Obch. meno podnikateľa:   IMPULZ LIGHT s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno  
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   15.101,97 € 
Hodnota DPH      =   3.020,39 € 
Hodnota zákazky s DPH    =   18.122,36 €  

a 
 



  

 „Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta – výmena 
brán s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“ 

časť: 
Zámočnícke konštrukcie – dodávka oceľových brán a zabezpečenie otvorov 

  
 Obch. meno podnikateľa:   LADISLAV FEKETE  
     Sídlo podnikateľa:     Meštianska 7/64, 945 01 Komárno 
 

 
         

Kontajnerové stanovište 
Cena bez 

DPH  
Cena s DPH  

Na Jazernej ul.  1750,00 

Na Ul. stavbárov  1750,00 

Na Špitálskej ul.  830,00 

Na prepojení ul. Hviezdoslavova - 
Budovateľská 

 1780,00 

V križovatke ul. Hviezdna - Eötvösa  1790,00 

V križovatke ul. Meštianska – Dunajské 
nábrežie 

 1998,00 

 
 

Spoločnosť nie je platcom DPH 
 

 
6. Prítomní na otváraní ponúk: 

 
 

 
Denisa Vlčková  ................................ 

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

Attila Tóth          ................................. 

  

Zápisnicu vypracovala 

 

Denisa Vlčková       dňa: 04.novembra 2020  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

  

 
 

 

 

 

 


