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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. Molnárová Zuzana, Ing. Bohumír Kóňa, Ing. Andrea Kabátová 
 

3. Opis predmetu obstarávania: „Audit 2021-2023_II.“. 

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom: “ Audit 2021-2023_II“.  

 

3.1. ML – audit, s.r.o., časť Nebiljaka 658/7, 089 01  Svidník 
lazo@mlaudit.sk  

3.2. ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01  Prešov 
ivobosela@acceptaudit.com  

3.3. GemerAudit, spol. s.r.o., Šafárikova 65, 048 01  Rožňava 
vlado@gemeraudit.sk  

   
Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená aj na webovom sídle verejného 
obstarávateľa - http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-vo_4376.html  
 
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 5. novembra 2021 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači. 
 

4. Ponuka č. 1  

Obch. meno podnikateľa:  GemerAudit, spol. s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Šafárikova 65, 048 01  Rožňava 
 

GemerAudit, spol. s.r.o., Rožňava Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre príspevkovú 
organizáciu COMORRA SERVIS 

5.775,00 € 1.155,00 € 6.930.00 € 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre  Mestské 
kultúrne stredisko Béni Egressyho  

4.125,00 € 825,00 € 4.950,00 € 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre rozpočtovú 
organizáciu Zariadenie pre seniorov  

4.125,00 € 825,00 € 4.950,00 € 

Cena za individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu 
pre rozpočtovú organizáciu Základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova Komárno 

3.300,00 € 660,00 € 3.960,00 € 

Cena za individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu 
pre rozpočtovú organizáciu Základná škola Ul. 

Rozmarínová 
4.125,00 € 825,00 € 4.950,00 € 

Celkový odhad honorára za audítorské služby  
v zmysle výzvy  21.450,00 € 4.290,00 € 25.740,00 € 
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Ponuka č. 2  

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

 
 

5. Vyhodnotenie:  
 

Uchádzač č. 1)  GemerAudit, spol. s.r.o., so sídlom Šafárikova 65, 048 01  Rožňava splnil 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač predložil všetky požadované doklady 
v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky.  

Uchádzač č. 2)  ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o., so sídlom Baštová 38, 080 01  Prešov  
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač nepredložil požadované doklady 
v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky, a to referencie o výkone auditu obchodných 
spoločností a subjektov verejnej správy a údaje o vzdelaní a odbornej praxi min. 3 zamestnancom 
audítora.  

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva s uchádzačom č. 1 

 
Obch. meno podnikateľa:  GemerAudit, spol. s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Šafárikova 65, 048 01  Rožňava 

  
Cena za predmet zákazky bez DPH    = 21.450,00 € 
Hodnota DPH     =   4.290,00 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =          25.740,00 € 
 
 

 
Zápisnicu vypracovala 
 
Ing. Andrea Kabátová       dňa: 09.11.2021  podpis:........................ 
meno, priezvisko                               deň, mesiac, rok 

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Prešov Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre príspevkovú 
organizáciu COMORRA SERVIS 

2.600,00 € 520,00 € 3.120,00 € 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre  Mestské 
kultúrne stredisko Béni Egressyho  

2.250,00 € 450,00 € 2.700,00 € 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre rozpočtovú 
organizáciu Zariadenie pre seniorov  

2.600,00 € 520,00 € 3.120,00 € 

Cena za individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu 
pre rozpočtovú organizáciu Základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova Komárno 

2.250,00 € 600,00 € 3.600,00 € 

Cena za individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu 
pre rozpočtovú organizáciu Základná škola Ul. 

Rozmarínová 
2.250,00 € 450,00 € 2.700,00 € 

Celkový odhad honorára za audítorské služby  
v zmysle výzvy  35.850,00 € 7.170,00 € 43.020,00 € 


