
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:                                              

 Ing. Andrea Kabátová 
 

2. Opis predmetu obstarávania:  

„Hracie  komponenty pre MŠ Eötvösova ul. 48 Komárno“ 
 

Nasledovné právnické osoby boli vyzvané na predloženie cenovej ponuky na predmet 
zákazky s názvom: „Hracie  komponenty pre MŠ Eötvösova ul. 48 Komárno“. 
 

3.1 Renáta Francúzová, D. Makovického 5149/20, Martin 036 01  
r.francuzova@gmail.com  

3.2 H – STYLE s.r.o., Z. Kodálya 781/5, 924 00  Galanta 
hstylesro@gmail.com  

3.3 CREW, s.r.o., Miletičova 27, 821 09 Bratislava 
kozelova@freekinds.sk    

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 18. februára 2022 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku traja uchádzači. 

 
4. Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: CREW s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Miletičova 27, 821 09  Bratislava 
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   =   6.547,60 € 
Hodnota DPH     =   1.309,52 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =            7.857,12 € 
 
 
Ponuka č. 2:  

Obch. meno podnikateľa: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.  
Sídlo podnikateľa:   Hlboká 3023/31, 920 01  Piešťany 
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   =   5.831,64 € 
Hodnota DPH     =   1.166,33 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =            6.997,97 € 

 
 

Ponuka č. 3:  

Obch. meno podnikateľa: B.R.A. Company s.r.o.  
Sídlo podnikateľa:   Čečínska Potôň 198, 930 36  Horná Potôň 
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   =   6.500,00 € 
Hodnota DPH     =   1.300,00 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =            7.800,00 € 

 
 
 



 
5. Vyhodnotenie:  
 

Verejný obstarávateľ obdržal do lehoty na predkladanie cenovej ponuky tri ponuky od 
uchádzačov. Komisia verejného obstarávateľa konštatovala, že neprijíma cenovú ponuku 
uchádzača č. 2 a č. 3, nakoľko cenové ponuky nezodpovedali požiadavkám, ktoré boli 
uvedené vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.  

V cenovej ponuke uchádzača č. 2, položka „Preliezka z lanami“ a „Lavička s opierkou“ 
nezodpovedala požiadavkám komisie – preliezka neobsahovala rúčkovadlo ani šikmú lezeckú 
plošinu pre malé deti.  

V cenovej ponuke uchádzača č. 3, položka „Stojany na skákanie“ – nebola v súlade 
s fotodokumentáciou, ktorá bola súčasťou výzvy na predkladanie cenovej ponuky. Verejný 
obstarávateľ žiadal dodať samostatné stojany na skákanie, tak ako boli vyobrazené v prílohe 
č. 4 výzvy na predkladanie cenovej ponuky. Uchádzač predložil stojany upevnené v jednej 
rovine na drevenom základe. Taktiež položka „Preliezka s lanami“ nezodpovedala 
požiadavkám komisie. 

Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie 
uchádzačov, pričom kritériom bola  najnižšia cena za predmet zákazky za podmienky, že 
uchádzač splní požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. Na základe týchto skutočností 
sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva alebo vystaviť objednávka pre uchádzača č. 1: 

 
Obch. meno podnikateľa: CREW s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Miletičova 27, 821 09  Bratislava 
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   =   6.547,60 € 
Hodnota DPH     =   1.309,52 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =            7.857,12 € 
 
 

 
6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 

Ildikó Pintérová – referent odd. školstva a športu   ................................ 

 Mgr. Tímea Magyar – riaditeľka MŠ s VJM   ................................  

 Ing. Andrea Kabátová – referent VO    ................................ 

 

 
Zápisnicu vypracovala 

 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 19. 02. 2022  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
  


