Zápisnica
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
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; Mgr. Ľudovít Gráfel
3. Opis predmetu obstarávania:
Nasledovné právnické osoby boli vyzvané na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky s názvom:
„Etapovitá obnova fasády Starej pevnosti – 1. etapa“.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

delko@delko.sk
renostavmal@gmail.com
lafer@mail.telekom.sk
topdomkn@gmail.com
baumer@centrum.sk , baumer@zoznam.sk
info@mataco.sk
komwerk@pobox.sk
skillcom66@gmail.com
agim.sekretariat@gmail.com
stabac@zoznam.sk

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 17. júna 2016 do 12:00 hod. V stanovenom
termíne doručili svoju cenovú ponuku tri spoločnosti.
4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:

KOMWERK s.r.o.
ul. Jókaiho 14, 945 01 Komárno

Cena za predmet zákazky v € bez DPH
Hodnota DPH v €
Cena za predmet zákazky v € s DPH

=
=
=

37.641,80 €
7.528,36 €
45.170,16 €

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

Darton s.r.o.
Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno

Cena za predmet zákazky v € bez DPH
Hodnota DPH v €
Cena za predmet zákazky v € s DPH

=
=
=

41.666,53 €
8.333,31 €
49.999,84 €

Ponuka č. 3:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:

Baumer spol. s.r.o.
Novozámocká 7, 945 01 Komárno

Cena za predmet zákazky v € bez DPH
Hodnota DPH v €
Cena za predmet zákazky v € s DPH

=
=
=

38.751,34 €
7.750,27 €
46.501,61 €

5. Vyhodnotenie:
V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Etapovitá obnova fasády Starej
pevnosti v Komárne – 1. etapa“ spoločnosť KOMWERK s.r.o. so sídlom ul. Jókaiho 14,
945 01 Komárno; spoločnosť DARTON s.r.o. so sídlom Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno a
Komárno
spoločnosť BAUMER spol. s.r.o. so sídlom Novozámocká 7, 945 01
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. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Prítomní na otváraní ponúk:
Mgr. Bajkai János

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

Mgr. Ľudovít Gráfel

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

Kajanová Eva

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

Ing. Andrea Kabátová

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

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po uskutočnení elektronickej aukcii
k zákazke s názvom
„Etapovitá obnova fasády Starej pevnosti – 1. etapa““

konanej dňa 24. júna 2016, zapísanej dňa 24. júna 2016.
7. Poradie ponúk podľa ceny s DPH pred elektronickou aukciou:
1. 45.170,00 € - KOMWERK s.r.o., ul. Jókaiho 14, 945 01 Komárno
2. 46.501,61 € - Baumer spol. s.r.o., Novozámocká 7, 945 01 Komárno
3. 49.999,84 € - Darton s.r.o., Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
8. Poradie ponúk podľa ceny s DPH po ukončení elektronickej aukcii:
1. 43.900,00 € - Darton s.r.o., Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
2. 44.000,00 € - Baumer spol. s.r.o., Novozámocká 7, 945 01 Komárno
3. 45.170,16 € - KOMWERK s.r.o., ul. Jókaiho 14, 945 01 Komárno
3. Stanovisko po uskutočnenej elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia sa konala dňa 24. júna 2016 od 900hod do 920.
Výsledok elektronickej aukcie je cena vzniknutá v elektronickej aukcii, ktorá je nižšia ako
najnižšia cenová ponuka zaslaná v listinnej podobe, t.j. 43.900,00 € 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 zmluva.
Verejný obstarávateľ odporúča podpísať zmluvu s:
Darton s.r.o., Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zápisnicu vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 24. 6. 2016

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

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

