
 

 

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:                                              

Denisa Vlčková, Ing. Bohumír Kóňa, Mgr. Zuzana Molnárová 
 
 

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:  
 
21.07.2021 oznámil úspešnému uchádzačovi, že na základe vyhodnotenia ponúk v zákazke 
s názvom  
 
„ Audit 2021“ jeho ponuka bola úspešná a zároveň verejný obstarávateľ žiadal o doplnenie 
v zmluve ,že 5  odborných otázok je zahrnutý v cene a súhlas s vypustením čl. IV bod č. 5, 
nakoľko bol v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk.  
 

Úspešný uchádzač, spoločnosť  RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica , oznámil 
s emailom  zo dňa: 
 
 24.07.2021, že musí sa vzdať predmetnej  zákazky so zdravotných dôvodov. 
 
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, verejný obstarávateľ oznámil dňa 26.07.2021 druhému 
uchádzačovi v poradí, spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Koceľová 9, 921 08 
Bratislava, , že na základe vyhodnotenia ponúk v zákazke s názvom  
 
„ Audit 2021“ jeho ponuka bola úspešná.  
 

 
 
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 – nakoľko uchádzač č.1)  odstúpil od zmluvy so zdravotných dôvodov. Na 



základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva s uchádzačom    
č. 2: 

     

 Obch. meno podnikateľa: ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Baštová 38, 080 01 Prešov 

 
 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Cena za audit individuálnej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

5.950,00,- 1.190,00,- 7.140,00,- 

Cena za audit konsolidovanej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

2.950,00,- 590,00,- 3.540,00,- 

Bezplatne 5 odborných otázok ročne - - - 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Celková suma  za audítorské služby v 
zmysle výzvy  

8.900,00,- 1.780,00,- 10.680,00,- 

 
 

 

Zápisnicu vypracovala 

 

Denisa Vlčková       dňa: 26.júla 2021  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 


