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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Dodatok č. 1 

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: 

 

Mesko Komárno    IČO: 00306525 

Mestský úrad Komárno  

Nám. gen. Klapku č. 1  

945 01 Komárno 

 

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie: 

 

Mgr. Agneša Zsitvová, Ing. Zuzana Zahorecová 

3. Opis predmetu obstarávania: 

„Kontajnerové stanovište, Hrnčiarska ulica, Komárno“ 

    Časť 1. predmetu zákazky – Zemné a stavebné práce 

 

4. Vyhodnotenie: 
 

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov cez IS EVO dňa 
25.08.2022 oznámil úspešnému uchádzačovi, že na základe vyhodnotenia ponúk v zákazke 
s názvom „Kontajnerové stanovište, Hrnčiarska ulica, Komárno ” - časť 1. predmetu zákazky 
– Zemné a stavebné práce bola jeho ponuka úspešná. Zároveň verejný obstarávateľ vyzval 
úspešného uchádzača na podpis Zmluvy o dielo. 
 

Úspešný uchádzač SZAB STAV s.r.o., 186, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 
46266704 na základe osobného stretnutia a tvaromiestnej obhliadky miesta dodaniu 
predmetu zákazky zhodnotil, že z časových a kapacitných dôvodov odstupuje od predmetu 
plnenia zákazky, tým pádom aj od podpisu zmluvy.  
  
 Z toho dôvodu verejný obstarávateľ vyzval na uzatvorenie Zmluvy o dielo uchádzača, 
ktorý sa umiestnil druhý v poradí.  
 
 V zmysle tejto skutočnosti verejný obstarávateľ na predmet zákazky s názvom 
“Kontajnerové stanovište, Hrnčiarska ulica, Komárno“ – na časť 1. predmetu zákazky 
– Zemné a stavebné práce uzatvoril Zmluvu o dielo s uchádzačom č. 2 nasledovne: 

 

Obch. meno podnikateľa: FEKKO-Stav s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Modrany 6, Modrany 
IČO:     45 956 031 
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Názov 
Ponúknutá cena 

zákazky 
 bez DPH v € 

Hodnota DPH 
v € 

Ponúknutá cena 
zákazky 

 s DPH v € 

Zemné a stavebné práce 9.319,43 1.863,89 11.183,32 

    
 
 
 

5. Prítomní: 
 

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

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

 Mgr. Agneša Zsitvová  ................................ 

Zápisnicu vypracovala 
 
Mgr. Agneša Zsitvová  dňa: 20. septembra 2022 podpis:........................ 
meno, priezvisko                           deň, mesiac, rok 


