Zápisnica
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
Mestský úrad Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno

IČO: 00306525

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
Ing. Andrea Kabátová, Ildikó Pintérová
3. Opis predmetu obstarávania:
„Potraviny pre školské jedálne – strukoviny I. tr. kvality _2016“.
Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet
zákazky “Potraviny pre školské jedálne – strukoviny_2016“.
3.1. projektmarket@stonline.sk , marketing@projektmarket.sk
3.2. lucia.krihova@mabonex.sk , mabonex@mabonex.sk
3.3. officepu@atc.eu
3.4. mirkom@mirkom.sk
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 29. apríla 2016 do 12:00 hod. V stanovenom
termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači.
Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: Mabonex Slovakia spol. s.r.o.
Sídlo podnikateľa:
Krajinská cesta 3, P.O. Box D25, 821 01 Piešťany
Ponúknutá cena:
- Jednotková cena bez DPH =
- Suma DPH
=
- Cena spolu s DPH
=
- Cena spolu s DPH

=

7.474,85 € / 1 rok
1.494,97 €
8.969,81 € / 1 rok
35.879,26 € / 4 rok

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa: ATC-JR s.r.o.
Sídlo podnikateľa:
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
Ponúknutá cena:
- Jednotková cena bez DPH =
- Suma DPH
=
- Cena spolu s DPH
=
- Cena spolu s DPH

=

6.451,90 € / 1 rok
1.290,38 €
7.742,28 € / 1 rok
30.969,12 € / 4 rok

5. Vyhodnotenie:
V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Potraviny pre
školské jedálne – strukoviny I. tr. kvality _2016“ spoločnosť Mabonex Slovakia
spol. s.r.o. so sídlom Krajinská cesta 3, P.O. Box D25, 821 01 Piešťany a spoločnosť
ATC-JR s.r.o. so sídlom Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov s p l n i l i podmienky
účasti v predmetnom verejnom obstarávaní.
Odporúča sa verejnému obstarávateľovi, aby na účasť v elektronickej aukcii vyzval
uchádzačov, ktorí splnili podmienky v predmetnom verejnom obstarávaní v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Prítomní na otváraní ponúk:
Mgr. János Bajkai

................................

Ildikó Pintérová

............. ...................

Ing. Andrea Kabátová

................................

Zápisnicu vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 2. 5. 2016

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

podpis:........ ................

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po uskutočnenej elektronickej aukcii
zákazky s názvom
„Potraviny pre školské jedálne – strukoviny“
konanej dňa 4. mája 2016, zapísanej dňa 10. mája 2016.

2. Poradie ponúk podľa ceny pred elektronickou aukciou:
1. 30.969,12 € s DPH – ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
2. 35.879,26 € s DPH - Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, 821 01 Piešťany
3. Poradie ponúk podľa ceny po ukončení elektronickej aukcii:
1. 27.020,00 € s DPH - Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, 821 01 Piešťany
2. 27.080,00 € s DPH – ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
3. Stanovisko po uskutočnenej elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia sa konala dňa 4. mája 2016 od 0900 hod do 0920.
Výsledok elektronickej aukcie je najnižšia cena vzniknutá v elektronickej aukcii,
t.j. 27.020,00 € s DPH.
4. Odporúčanie pre verejného obstarávateľa:
Odporúča sa verejnému obstarávateľovi zaslať oznámenia o výsledku elektronickej aukcie
uchádzačom zúčastnených v procese verejného obstarávania. Na predmet obstarávania
bude uzatvorená rámcová zmluva.
Verejný obstarávateľ odporúča podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom –
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, 821 01 Piešťany.

Zápisnicu vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 10.5.2016

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

podpis:........................

