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:
Andrea Kabátová, Batta Sylvia, Ildikó Pintérová
3. Opis predmetu obstarávania: Kúpa a dodávka toaletného papiera, mydlovej peny a utierok
na ruky
Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky s
názvom „Kúpa a dodávka toaletného papiera, mydlovej peny a utierok na ruky“
3.1.
3.2.
3.3.

j.planka@cws.sk
kleen@kleen.sk
stehlikova@myvalskovakia.sk

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 31. júla 2017 do 12:00 hod. V stanovenom termíne
doručili svoju cenovú ponuku štyria uchádzači.
4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
Cena spolu s DPH

CWS – boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
=

2.858,48 €

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
Cena spolu s DPH

Kleen s.r.o.
Nám. SNP 3, 917 01 Trnava
=

3.263,76 €

Ponuka č. 3:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
Cena spolu s DPH

Mýval Slovakia, s.r.o.
Potočná 11, 900 91 Limbach
=

3.281,76 €

Ponuka č. 4:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
Cena spolu s DPH

Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23, 830 12 Ohrady
=

1.346,22 €

5. Vyhodnotenie:
Na základe predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Kúpa a dodávka
toaletného papiera, mydlovej peny a utierok na ruky“ sa zistilo:
Uchádzač č. 1., CWS – boco Slovensko s.r.o., so sídlom Bojnická 10, 831 04 Bratislava
predložila požadované vzorky tovaru podľa výzvy na predkladanie cenovej ponuky. Vzorky
spĺňali požadovanú kvalitu. Verejný obstarávateľ požadoval toaletný papier Maxi Rolka
s priemerom 26cm a šírkou 95 mm – predložená vzorka mala priemer 26 cm, z toho vnútorný
priemer kotúča bol 5,5 cm (čistý návin 10,3 cm) a šírka predloženého toaletného papiera bola
10 cm. Verejný obstarávateľ žiadal toaletný papier s útržkami – predložená vzorka bola s
útržkami. Hmotnosť predloženého kotúča bola 1,112 kg. Utierky na ruky aj mydlová pena
zodpovedala parametrom vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.
Uchádzač č. 2., Kleen s.r.o., so sídlom Nám. SNP 3, 917 01 Trnava a uchádzač č. 3.,
Mýval Slovakia, s.r.o., so sídlom Potočná 11, 900 91 Limbach nesplnili podmienky účasti
v predmetnom verejnom obstarávaní, nakoľko nepredložili požadované vzorky podľa bodu
č. 9 výzvy na predkladanie cenovej ponuky.
Uchádzač č. 4., Trend Hygiena s.r.o., so sídlom Višňová ulica 463/23, 830 12 Ohrady
predložila požadované vzorky tovaru podľa výzvy na predkladanie cenovej ponuky. Vzorky
však nespĺňali požadovanú kvalitu. Verejný obstarávateľ požadoval toaletný papier Maxi
Rolka s priemerom 26cm a šírkou 95 mm – predložená vzorka mala priemer len 25 cm, z toho
vnútorný priemer bol 7,5 cm (čistý návin 9 cm) a šírka predloženého toaletného papiera bola
9 cm. Verejný obstarávateľ žiadal toaletný papier s útržkami – predložená vzorka bola bez
útržkov. Hmotnosť predloženého kotúča bola 0,757 kg. Utierky na ruky aj mydlová pena
zodpovedala parametrom vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.
Komisia verejného obstarávateľa dňa 13 .septembra 2017 o 13:00 hod kontrolovala splnenie
podmienok účasti jednotlivých uchádzačov a kontrolovala aj kvalitu a parametre predložených
vzoriek.
Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena a splnenie podmienok účasti v predmetnom
verejnom obstarávaní. Na základe týchto skutočností sa odporúča uzatvoriť zmluva s
uchádzačom č. 1:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:

CWS – boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10, 831 04 Bratislava

6. Prítomní na otváraní ponúk:

Sylvia Batta

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

Pintérová Ildiko

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

Ing. Kabátová Andrea

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

Zápisnicu vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 13.9.2017

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

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

