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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“. 

 

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

 

1. auditor@auditsk.sk  
2. lexaudit@lexaudit.sk  
3. taxaudit@slovanet.sk  
4. peterimarian@gmail.com  
5. vojtech.cipak@nextra.sk   
6. behanova@abauditconsulting.sk 
7. demackova@partneraudit.sk  
8. papaiova@apvaudit.sk  
9. varady@apvaudit.sk  

10. vrbova@rvcsenica.sk  
11. makroaudit@gmail.com  
12. auditteamsk@auditteam.sk  
13. auditio@auditio.sk  
14. office@adpgroup.sk  

15. tomsikova@dominant.sk  
16. emilia.kukucova@skdp.sk  
17. avison@avison.sk  
18. acsova@avision.sk  
19. janka.hirjakova@gmail.com  
20. novakova@aaudit.sk  
21. plongauer@deloitteCE.com 
22. kpmg@kpmg.sk 
23. lazo@mlaudit.sk  
24. urbanova@senicanet.net   
25. kdorausova@ekorda.sk  
26. ivobosela@acceptaudit.com  
27. interaudit@itech.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 11. októbra 2021 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač. 
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4. Ponuka č. 1:  

Obch. meno podnikateľa:  EKORDA, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Révová 45, 811 02  Bratislava 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cena za predmet zákazky bez DPH  / 1 rok  = 6.000,00 € 

Cena za predmet zákazky bez DPH  / 3 rok  =        18.000,00 € 
Hodnota DPH      =          3.600,00 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  / 3 roky =        21.600,00 € 

 
 
5. Vyhodnotenie:    

Verejný obstarávateľ Mesto Komárno, dňa 28.09.2021 vyhlásil verejné obstarávanie na predmet 
zákazky pod názvom: „Audit 2021 - 2023“ postupom podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou, 
v súlade so  Zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 V lehote na predkladanie ponúk do 11.10.2021 do 09:00 hod. bola verejnému obstarávateľovi 
doručená jedna cenová ponuka od spoločnosti EKORDA, s.r.o., so sídlom Révová 45,  
811 02  Bratislava; IČO 31 364 438.  

Nakoľko spoločnosť, ktorá predložila cenovú ponuku nesplnila podmienky účasti uchádzačov 
(bod. č. 9) a cenová ponuka bola v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa 
(bod č. 4) výzvy na predkladanie cenovej ponuky, verejný obstarávateľ predmetné verejné 
obstarávanie  r u š í.  

 

                                                             
 
 

EKORDA, s.r.o. 
Révová 45 

811 02  Bratislava 
IČO: 31 364 438 

Suma bez 
DPH 

20% 
DPH 

Suma s 
DPH 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre príspevkovú 
organizáciu COMORRA SERVIS 

1200 240 1440 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre  Mestské 
kultúrne stredisko Béni Egressyho  

1200 240 1440 

Cena za individuálnu účtovnú závierku pre rozpočtovú 
organizáciu Zariadenie pre seniorov  

1200 240 1440 

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

1200 240 1440 

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

Rozmarínová 
1200 

240 
 

1440 

Celkový odhad honorára za audítorské služby  
v zmysle výzvy  6000 1200 7200 
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6. Členovia komisie 

 
Ing. Gabriel Kollár   ................................. 

Mgr. art. Róbert Lakatos  ................................. 

PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová ................................. 

Ing. Peter Majer   ................................. 

Mgr. Helena Weszelovszká  ................................. 

Veronika Szabadosová  ................................. 

Mgr. Zuzana Molnárová  ................................. 

    
 

7. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Ing. Bohumír Kóňa   .................................     

 Ing. Andrea Kabátová  ................................. 

 

Zápisnicu vypracovala 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 13.10.2021  podpis:........................ 
meno, priezvisko                               deň, mesiac, rok 
 
 

 



MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO 
ODBOR ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Referát projektového manažmentu a VO 
 
 

Telefón  035/ 2851223                Fax  035/ 7702 703                 E-mail  andrea.kabatova@komarno.sk         www.komarno.sk 

  
 Záujemca/uchádzač 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                  Vybavuje   Komárno  
 63631/30137/ORaŽP/2021 Ing. Kabátová 13.10.2021 
 
 
 
Zrušenie verejného obstarávania 
 
 Verejný obstarávateľ Mesto Komárno, dňa 28.09.2021 vyhlásil verejné obstarávanie 
na predmet zákazky pod názvom: „Audit 2021 - 2023“ postupom podľa § 117 zákazka 
s nízkou hodnotou, v súlade so  Zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 V lehote na predkladanie ponúk do 11.10.2021 do 09:00 hod. bola verejnému 
obstarávateľovi doručená jedna cenová ponuka od spoločnosti EKORDA, s.r.o., so sídlom 
Révová 45, 811 02  Bratislava; IČO 31 364 438.  

Nakoľko spoločnosť, ktorá predložila cenovú ponuku nesplnila podmienky účasti 
uchádzačov (bod. č. 9) a cenová ponuka bola v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa (bod č. 4) výzvy na predkladanie cenovej ponuky, verejný obstarávateľ 
predmetné verejné obstarávanie  r u š í.  

 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Kulcsár Szabó Attila  
 
                    vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                               a životného prostredia 

 


