
 1 

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: 
“ Vybudovanie fit parku – medziblokový priestor Bubnová ul. a Hviezdna ul.” 

  
Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
“Vybudovanie fit parku – medziblokový priestor Bubnová ul. a Hviezdna ul.” 

 
3.1. ILMONT spol. s r.o., Ďulov Dvor, Súbežná 75, 945 01  Komárno 

ilmont@gtsmail.sk     
 
3.2. OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Hlboká 3023/31, 921 01  Piešťany 

malast@octago.sk  
        

3.3.   Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 
  info@verimevzabavu.sk 

             
4. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  
 
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 16. augusta 2021 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači. Ponuky boli označené poradovými číslami  
v takom poradí, v akom boli doručené verejnému obstarávateľovi. 

 
  

4.1. Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.,  
Sídlo podnikateľa:   Hlboká 3023/31, 921 01  Piešťany 
IČO:     51010003 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   5.944,73 € 
Hodnota DPH      =   1.188,95 € 
Hodnota zákazky s DPH    =    7.133,68 € 
 
 

4.2. Ponuka č. 2:     

 Obch. meno podnikateľa: Veríme v Zábavu, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 
IČO:     46167145 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   5.600,00 € 
Hodnota DPH      =   1.120,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =    6.720,00 € 
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5. Vyhodnotenie:  

 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
 
Na hore uvedený predmet zákazky predložili cenovú ponuky dve spoločnosti. 
Uchádzači splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

 
Vyhodnotenie ponúk: 

V obidvoch cenových ponukách uchádzačov boli identifikované nejasnosti v informáciách.  
Z toho dôvodu verejný obstarávateľ dňa 20.08.2021 požiadal uchádzača č. 2 v zmysle  § 53 
ods. 1 o vysvetlenie a o predloženie fotodokumentácie, do dvoch pracovných dní. Uchádzač 
č. 2 Veríme v Zábavu, s.r.o. vysvetlenie a fotodokumentáciu poslal dňa 20.08.2021 e-
mailom. Verejný obstarávateľ vysvetlenie uchádzača č. 2 akceptoval. 
Verejný obstarávateľ dňa 26.08.2021 požiadal aj uchádzača č. 1 v zmysle  § 53 ods. 1 o 
vysvetlenie a o predloženie fotodokumentácie, do dvoch pracovných dní. Uchádzač č. 1 
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. vysvetlenie a fotodokumentáciu poslal dňa 26.08.2021 e-
mailom. Verejný obstarávateľ vysvetlenie uchádzača č. 1 akceptoval. 
 
Na základe predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, 
pričom kritériom bola najnižšia celková cena na celý predmet zákazky. 

V zmysle týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluvu alebo vystaviť  
objednávku pre uchádzača č. 2:  

 
 Ponuka č. 2:     

 Obch. meno podnikateľa: Veríme v Zábavu, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 
IČO:     46167145 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH =   5.600,00 € 
Hodnota DPH      =   1.120,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =    6.720,00 € 

 
    
6. Prítomní na otváraní ponúk: 

 
Ing. Attila Kulcsár Szabó ................................ 

 
 Alžbeta Czigleová  ................................. 

 Mgr. Agneša Zsitvová ................................. 

  

Zápisnicu vypracovala 
 

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


