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
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 – nápoje a sirupy“.
Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky “Potraviny pre školské jedálne – nápoje a sirupy“.
3.1.

mabonex@mabonex.sk, kleimannova@mabonex.sk

3.2.

nitrazdroj@nitrazdroj.sk

3.3.

richard.ihlar@agfoods.eu

3.4.

kalova@atc.eu

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 14. novembra 2016 do 10:00 hod. V stanovenom
termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači.
4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa
Sídlo podnikateľa:

MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Ponúknutá cena:
- Jednotková cena bez DPH =
- Suma DPH
=
- Cena spolu s DPH
=

32.767,18 €
6.553,44 €
39.320,62 €

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa
Sídlo podnikateľa:

AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10, 902 01 Pezinok

Ponúknutá cena:
- Jednotková cena bez DPH =
- Suma DPH
=
- Cena spolu s DPH
=

18.746,20 €
3.749,24 €
22.495,44 €

Cenová ponuka nebola vypracovaná v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky - bod č. 8 a
bod č. 12. Ponuku nebolo možné akceptovať.

5. Vyhodnotenie:
Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena.
Dňa 16.11.2016 bola e-mailom vyzvaná spoločnosť MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., so
sídlom Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany na predloženie vzoriek požadovaného tovaru.
Vzorky sme žiadali predložiť najneskôr do 21. novembra 2016 do 9:00 hod. na Odbor školstva
a kultúry, Pevnostný rad 3, Komárno. Predmetná spoločnosť doručila vzorky tovaru dňa
18.11.2016. Vzorky splnili špecifikáciu. Predmetná spoločnosť splnila podmienky účasti
v predmetnom verejnom obstarávaní.
Na predmet zákazky s názvom „Potraviny pre školské jedálne – nápoje a sirupy“ sa odporúča
uzatvoriť zmluva s uchádzačom č. 1:
Obch. meno podnikateľa
Sídlo podnikateľa:

MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Ponúknutá cena:
- Jednotková cena bez DPH =
- Suma DPH
=
- Cena spolu s DPH
=

32.767,18 €
6.553,44 €
39.320,62 €

6. Prítomní na otváraní ponúk:

Mgr. János Bajkai

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

Ildikó Pintérová

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

Ing. Andrea Kabátová

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

Zápisnicu vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: .....................

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

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

