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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:                                              

 Denisa Vlčková, Ing. Ján Sólymos 
 
3. Opis predmetu obstarávania: „ Revitalizácia plochy pred divadlom Jókai v Komárne “ 

 

 Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky  : 
„ Revitalizácia plochy pred divadlom Jókai v Komárne “ 

 
3.1.   Green Dream s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno 

kubovics@kubovics.sk  
  

3.2.  REX záhradná architektúra s.r.o., Vodná 3/14, 945 01 Komárno                                             
rex.attila@gmail.com  

           
3.3. Izabela Plechová –GARDEN CENTRUM ISABELL,  Podzáhradná 6, Komárno 

– Nová Stráž                                         
nikol.plechova@gmail.com   
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená aj na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. 
 
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 03. marca 2022 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač. 

 
 
  

1. Ponuka č. 1:   

 Obch. meno právnickej osoby: Green Dream s.r.o., 
Sídlo právnickej osoby:   Odborárov 34A, 945 01 Komárno 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 16.184,42 € 
Hodnota DPH      =   3.236,88 € 
Hodnota zákazky s DPH    =  19.421,30 € 

 
 

5. Vyhodnotenie:  
 

Verejný obstarávateľ overil splnenie podmienok účasti: uchádzač predložil všetky požadované 
doklady – splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za 
celý predmet zákazky. 
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Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky  bude vystavená objednávka alebo 
podpísaná zmluva  pre  uchádzača č. 1: 

  

 Obch. meno právnickej osoby: Green Dream s.r.o., 
Sídlo právnickej osoby:   Odborárov 34A, 945 01 Komárno 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 16.184,42 € 
Hodnota DPH      =   3.236,88 € 
Hodnota zákazky s DPH    =  19.421,30 € 

   
6. Prítomní na otváraní ponúk: 

 
 

 
Gergelyová Sylvia             ................................ 

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

 Denisa Vlčková   ................................. 

  

Zápisnicu vypracovala 

 

Denisa Vlčková            dňa: 07. marca  2022  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

  

 
 

 

 

 

 


