
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, Ing. Zuzana Zahorecová 
 

3. Opis predmetu obstarávania:  

 

„Oprava schodov a terasy v MŠ na Kapitánovej ul. v Komárne“ 
 
 

Postup zadávania zákazky: § 117 ods. 1) – zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom                        
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Nasledovné právnické osoby boli dňa 05.09.2022 elektronicky prostredníctvom systému EVO 
požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „Oprava schodov a terasy 
v MŠ na Kapitánovej ul. v Komárne“.  

 

3.1. ZOLO – STAV s.r.o., Vadaš 433/77, 945 01  Komárno 
 IČO:  53 228 693      

 3.2. Gergo Kántor, Vrbová nad Váhom 158, 946 65  Vrbová n/V.  
  IČO: 54 189 306   

   3.3. KN Construction s.r.o., Rožná 1746/14 
  IČO: 45 976 252      
 

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 
výlučne v elektronickej podobe na serveri Elektronického informačného systému verejného 
obstarávania – IS EVO VER. 18.0 (ďalej len „systém EVO“) na portáli Úradu pre verejné 
obstarávanie, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak. 

Ponuku na predmet zákazky uchádzač predkladá v lehote na predkladanie ponúk elektronickou 
formou prostredníctvom systému EVO. 

 Termín doručenia cenovej ponuky bol do 16. septembra 2022 do 09:00 hod. 

 Lehota otvárania ponúk 16. septembra 2022 o 09:10 hod.  

 Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO. 
  
 
 
 
 
 



 V stanovenom termíne poručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač.  
 
Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikateľa:  KN Construction s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Rožná 1746/14, 945 01  Komárno  
 
Cena za predmet zákazky bez DPH   = 5.110,93 € 
Hodnota DPH     = 1.022,19 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =          6.133,12 € 
 
 
 

 5. Vyhodnotenie:    

V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Oprava schodov a terasy v MŠ 

na Kapitánovej ul. v Komárne“ spoločnosť  KN Construction s.r.o.,, so sídlom Rožná 1746/14, 

945 01  Komárno   s p l n i  l a    podmienky  účasti v predmetnom verejnom obstarávaní. 

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

 

Obch. meno podnikateľa:  KN Construction s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Rožná 1746/14, 945 01  Komárno  

 
Cena za predmet zákazky bez DPH   = 5.110,93 € 
Hodnota DPH     = 1.022,19 € 
Cena za predmet zákazky s DPH  =          6.133,12 € 
 
 
 

4. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Mgr. János Bajkai    .................................    

 Ing. Zuzana Zahorecová   ................................. 

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

  

 Zápisnicu vypracoval 

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

 


