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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 
 

2. Opis predmetu obstarávania:  
 
„Údržba a orez stromov do a nad  4 m výšky orezu, výrub stromov v sťažených 
podmienkach na verejných priestranstvách mesta Komárno“ 

 
           Postup zadávania zákazky: § 117 ods. 6) zákazka s nízkou hodnotou súlade so  zákonom č 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku č. 109/2022 dňa 09.05.2022 pod číslom 25163 – WNS.
        
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 19. mája 2022 do 09:00 hod.  
Lehota otvárania ponúk 19. mája 10:00 hod.  
Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO. 
V stanovenom termíne doručil svoju cenovú ponuku 1 uchádzač. 

 
4. Ponuka č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: GreenDream s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Odborárov 34A, 945 01 Komárno 
 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  bez DPH = 104.800,00 € 
Hodnota DPH      =   20.960,00 € 
Hodnota zákazky s DPH    =         125.760,00 €  
 
 

5. Vyhodnotenie:  
 

Na základe predložených cenových  ponúk, uchádzač predložil všetky požadované doklady – 
splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva s 
 uchádzačom č. 1: 
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Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 

Denisa Vlčková     ................................ 
 
 Ing. Ján Sólymos     ................................ 

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

  

Zápisnicu vypracovala 

 

Denisa Vlčková       dňa: 19.mája 2022  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

  

 
 


