
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
Námestie generála Klapku 1
945 01  Komárno

2.  Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
Ing. Andrea Kabátová, Ildikó Pintérová

3. Názov predmetu obstarávania: „Potraviny pre školské jedálne – Pekárenské výrobky
na jeden kalendárny rok 2018/2019“.

Nasledovné právnické  osoby boli elektronicky požiadané o zaslanie cenovej ponuky na
predmet zákazky  “Potraviny pre školské jedálne – Pekárenské výrobky na jeden
kalendárny rok “. Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená aj na webovom
sídle verejného obstarávateľa.

3.1. C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným
Palatínova 48
Komárno 945 01
cbcgkn@gmail.com

3.2. Jozef Janík – BAKER pekáreň
Murgašova 1
945 01 Komárno
petrik@baker-pekaren.sk

3.3. F&K pekáreň s.r.o.
Roľníckej školy 3052
Komárno 945 01
fak@post.sk , pekarenfk@szm.sk

3.4. PEKÁREŇ Gál Alexander, Ing.
Zdravotnícka 109/6
94632 Marcelová - Krátke Kesy
galexpo57@gmail.com

3.5. LZ TRADEMARK, s.r.o.
762
Bátorové Kosihy 946 34
trademarkb@gmail.com

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 27. decembra 2018 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači.

Ponuka č. 1: Obch. meno podnikateľa: C.B.C.G., spol. s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Palatínova 48, 945 01  Komárno

Ponuka č. 2: Obch. meno podnikateľa: LZ  TRADEMARK s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Bátorové Kosihy  762,0 946 34  B. Kosihy



Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk sa konalo dňa 27. decembra 2018
o 10:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa na Pevnostnom rade v Komárne.

Komisia verejného obstarávateľa v zložení Mgr. János Bajkai – vedúci Odboru školstva,
kultúry a športu, Ildikó Pintérová – referent oddelenia školstva a športu Ing. Andrea
Kabátová – referent Odboru rozvoja, referát verejného obstarávania a projektového
manažmentu preverila neporušenosť obálok.

Obálky od uchádzačov boli v neporušenom stave, pristúpilo sa teda k vyhodnoteniu
cenových ponúk v takom poradí ako boli doručené do podateľne MsÚ Komárno v súlade
s výzvou na predkladanie cenovej ponuky.

Na základe predložených cenových ponúk komisia zostavila poradie uchádzačov, pričom
kritériom bola najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuka č. 2:

Obch. meno podnikateľa: LZ  TRADEMARK s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Bátorové Kosihy  762,0 946 34  Bátorové Kosihy

Ponúknutá cena:

Cena za predmet zákazky v € bez DPH = 19.737,86 €
Hodnota DPH =   2.619,94 €
Cena za predmet zákazky v € s DPH = 22.357,80 €

Ponuka č. 1:

Obch. meno podnikateľa: C.B.C.G., spol. s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Palatínova 48, 945 01  Komárno

Ponúknutá cena:

Cena za predmet zákazky v € bez DPH = 35.666,22 €
Hodnota DPH =   4.861,09 €
Cena za predmet zákazky v € s DPH = 42.607,88 €

Cenová ponuka uchádzača C.B.C.G., spol. s.r.o., bola predložená na 1 papieri ale cenová
ponuka bola dolepovaná, konkrétne časť „Celková cena na predpokladané množstvo v kg za
zmluvné obdobie v EUR bez DPH“. Dolepená časť cenovej ponuky nebola uchádzačom
podpísaná ani opečiatkovaná.

Pri kontrole jednotlivých komodít a kontrole či sa nevyskytla matematická chyba sa zistilo, že
spoločnosť C.B.C.G spol. s.r.o., so sídlom Palatínova 48, 945 01  Komárno nenacenila vo
svojej cenovej ponuke všetky požadované komodity v súlade s výzvou na predkladanie
cenovej ponuky.

Ďalej sa pristúpilo k hodnoteniu splnenia podmienok účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní. Podmienky účasti uchádzačov boli nasledovné:

Uchádzač musel vo svojej ponuke predložiť

- kópiu dokladu o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený
poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže  byť kópia oprávnenia
podnikať alebo nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského registra

Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym zástupcom.

- kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO
14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v
systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.



Ponuka č. 1: Obch. meno podnikateľa: C.B.C.G., spol. s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Palatínova 48, 945 01  Komárno

- kópiu dokladu o oprávnení podnikať... – áno
- kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín .... - ISO 22000

Spoločnosť C.B.C.G., spol. s.r.o., Komárno vo svojej cenovej ponuke predložila Certifikát
ISO 22000, vydaný spoločnosťou ISO CONSULT Slovakia s.r.o., Urmince. Predmetný
certifikát je certifikát, že spoločnosť C.B.C.G. spol. s.r.o., o má schválenú prevádzkareň,
na poskytovanie pekárenských výrobkov.

Ponuka č. 2: Obch. meno podnikateľa: LZ  TRADEMARK s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Bátorové Kosihy  762,0 946 34  B. Kosihy

- kópiu dokladu o oprávnení podnikať... – áno
- kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín .... - rozhodnutie RúVZ

Spoločnosť LZ  TRADEMARK s.r.o., Bátorové Kosihy na základe výzvy o doplnenie
podania (kópiu udeleného platného certifikátu....), obratom predložila Rozhodnutie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne.

Komisia z predložených ponúk zistila, že ani jeden z uchádzačov nie je v Zozname držiteľov
Značky kvality SK a Zozname držiteľov Značky kvality SK GOLD (príloha č. 1 tejto zápisnice).

Uchádzač č. 1, spoločnosť C.B.C.G., spol. s.r.o. so sídlom Palatínova 48, 945 01  Komárno
nenacenila verejným obstarávateľom požadovaný tovar, verejný obstarávateľ predmetnú
cenovú ponuku neakceptuje, nakoľko je nevyhodnotiteľná.

Dňa 27. decembra 2018 o 13,55 hod. verejný obstarávateľ obdržal od spoločnosti C.B.C.G -
spol. s.r.o. Komárno, podanie v listinnej podobe vo veci „Potraviny pre ŠJ – pekárenské
výrobky 2018/2019“ – DODATOK. Nakoľko predmetné podanie verejný obstarávateľ obdržal
po lehote na predkladanie cenovej ponuky, bude postupovať v súlade s § 49 ods. 3. písm. b)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti „po b)“ uchádzačovi
neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.

5. Záver:
Verejný obstarávateľ Mesto Komárno v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov r u š í verejné
obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Potraviny pre školské jedálne –
pekárenské výrobky na rok 2018/2019“.

Verejný obstarávateľ pri opakovanom zadávaní zákazky bude postupovať v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zadávanie zákazky bude predmetom
opätovného uverejnenia.

6. Prítomní na otváraní ponúk:

Mgr. János Bajkai ................................

Ildikó Pintérová ................................

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

Zápisnicu vypracovala

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 3. januára 2019 podpis:........................
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok


