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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:                                              

 Mgr. Agneša Zsitvová, Alžbeta Czigleová 
 

3. Opis predmetu obstarávania: 
„Rozšírenie detských ihrísk v meste 

 – úprava terénu k vybudovaniu ihriska Žihadielko III.“ 
  

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky -  
„Rozšírenie detských ihrísk v meste  – úprava terénu k vybudovaniu ihriska Žihadielko III.“ 

 
 

3.1.   Július Vida, č. 235, Veľké Kosihy 
                                aniko.sarik73@freemail.hu  

 
  3.2. FEKKO-Stav s.r.o., Modrany 6, 943 66  

ferenc.ruff@gmail.com  
 

3.3. Ladislav Fekete, Meštianska 7/64, Komárno 
fekike@flashnet.sk  

             
4. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  
 
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 21. mája 2021 do 09:00 hod. V stanovenom termíne 
doručil svoju cenovú ponuku traja uchádzači. 

 
  

4.1. Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: G. Z. Bau, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Komáromi Kacza 24, 945 01  Komárno  
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =  1.700,00 € 
Hodnota DPH      =     340,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =   2.040,00 € 
 
 

4.2. Ponuka č. 2:     

 Obch. meno podnikateľa: GreenDream s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Odborárov 34A, 945 01 Komárno 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =  4.050,00 € 
Hodnota DPH      =     810,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =   4.860,00 € 

 



 2 

4.3. Ponuka č. 3:     

 Obch. meno podnikateľa: FEKKO-Stav s.r.o., Modrany 6, 943 66  
      Sídlo podnikateľa:   Modrany 6, 943 66 
 

Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =  3.125,00 € 
Hodnota DPH      =     625,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =   3.750,00 € 
 
 

5. Vyhodnotenie:  
 

Na základe predloženej cenovej  ponuky, uchádzači predložili všetky požadované doklady – 
splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

Ponuka uchádžača č. 1 v zmysle § 53 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov je mimoriadne nízka. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ dňa 
21.05.2021 mailom vyzval uchádzača č. 1 o písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky 
do piatich pracovných dní. Uchádzač č. 1 vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky poslal 
verejnému obstarávateľovi dňa 25.05.2021 e-mailom. Verejný obstarávateľ vysvetlenie 
mimoriadne nízkej ponuky uchádzača č. 1 akceptoval. 

 
Verejný obstarávateľ ponuku uchádzača č. 1 vyhodnotil ako úspešnú ponuku na „Rozšírenie 
detských ihrísk v meste  – úprava terénu k vybudovaniu ihriska Žihadielko III.“  
 

Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva alebo 
objednávka pre uchádzača č. 1:  

 
 

 Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: G. Z. Bau, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Komáromi Kacza 24, 945 01  Komárno  
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =  1.700,00 € 
Hodnota DPH      =     340,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =   2.040,00 € 
 
 

    
6. Prítomní na otváraní ponúk: 

 
 

Alžbeta Czigleová           ................................ 
 
 Ing. Zuzana Zahorecová ................................. 

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

  

Zápisnicu vypracovala 
 

Mgr. Agneša Zsitvová           dňa: 26. mája 2021  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
  

 


