
 

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  
 
 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ulica práce 24, Komárno 

 Munka Utcai Magyar  Tanítási  Nyelvű  Alapiskola  Komárom 

Ulica práce 24, 945 01 Komárno 

Munka utca 24, 945 01 Komáro 

 IČO: 37 861 191 

 

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              

Judit Károlyi Szikonya 
 

3. Opis predmetu obstarávania:  

„Živičná oprava plochy športového ihriska – ZŠ ul. Práce“ 
 

 
Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom: „Živičná oprava plochy športového ihriska – ZŠ ul. Práce“ 
 
 

 3.1. Delaty 9 Project s.r.o., Platanová alej 2452/22, 945 01  Komárno 

 3.2. Špeciálne cestné práce Korekt s.r.o., Roľníckej školy 873, Komárno  

 3.3. SPORT NITRA s.r.o., Pražská 2, 949 11  Nitra 

 
  

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 13. decembra 2019 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena za celý predmet zákazky.  

 
 

4. Ponuka č. 1:   

Obch. meno podnikateľa:  Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Roľníckej školy 873, 945 001  Komárno  
 

- Cena za predmet zákazky bez DPH =  26.633,27 € 
  - hodnota DPH    =   5.326,65 €   
  - cena za predmet zákazky s DPH  = 31.959,92 € 

 Ponuka č. 2 

 

Obch. meno podnikateľa:  Delaty 9 Project 
Sídlo podnikateľa:    Platanová alej 2452/22, 945 01  Komárno  
 

- Cena za predmet zákazky bez DPH =  30.305,88 € 
  - hodnota DPH    =   6.061,17 €   
  - cena za predmet zákazky s DPH  = 36.367,05 € 

 

 



 

5. Vyhodnotenie:       

Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie 
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena. Na základe týchto skutočností sa predmet 
na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva alebo vystaviť objednávka pre uchádzača č. 1   
 

 
Obch. meno podnikateľa:  Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Roľníckej školy 873, 945 001  Komárno  
 

- Cena za predmet zákazky bez DPH =  26.633,27 € 
  - hodnota DPH    =   5.326,65 €   
  - cena za predmet zákazky s DPH  = 31.959,92 € 

 
Zápisnicu vypracoval 

Judit Károlyi Szikonya       dňa: 13. 12. 2019  podpis:........................ 

meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

 

 

 


