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; Ing. Beáta Sebő, Mgr. János Bajkai
3. Opis predmetu obstarávania:
Nasledovné právnické osoby boli vyzvané na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky s názvom:
„Organizácia podujatia Vínne korzo 09/2018“.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

info@wineart.sk
bauer.kovacs.ildiko@gmail.com
autentica@gmail.com
dunamocs@gmail.com

Výzva na predkladanie cenových ponúk bola zverejnená aj na webovom sídle obstarávateľa.
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 14. júna 2018 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne doručil svoju cenovú ponuku jeden uchádzač.
4. Postup vyhodnotenia a vyhodnotenie cenových ponúk:
Komisia dňa 18. júna 2018 o 09,00 hod. pristúpila k otváraniu obálok v tom poradí, v akom
boli doručené do podateľne MsÚ Komárno.


ponuka musela byť predložená anonymne a tak, aby hlavná obálka obsahovala osobitne
oddelenú a uzavretú obálku označenú časť „A“ - program a osobitne oddelenú a uzavretú
časť „B“ - ostatné,



osobitná a riadne uzatvorená časť „A“ musela byť anonymná a musela obsahovať:
Podrobne rozpísanú ponuku podľa bodov 3.2., 3.3. a 3.4. 3.5 a 3.6 tejto výzvy.



osobitne a riadne uzatvorená časť „B“ musela byť tiež anonymná a musela obsahovať:
-

identifikačné údaje uchádzača (príloha č. 1),

-

čestné prehlásenie že uchádzač nemá voči mestu alebo ním riadeným
organizáciám alebo založeným spoločnostiam dlhy,

-

doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky; ponuku môže
predkladať aj združenie uchádzačov,

-

Minimálne dve referencie o organizovaní podujatia podobného
a rozmerov s uvedením:

charakteru

- názov a opis zákazky,
- lehota realizácie zákazky (nie staršia ako 2 roky),
- kontaktná osoba a kontaktné údaje pre overenie informácií.
Referencie musia byť písomné vyjadrenia objednávateľa - klienta - zákazníka
o kvalite činnosti.
Referencie musia byť predložené písomne a v origináloch!
Vyhodnotenie cenových ponúk:
 Zapisovateľ a členovia komisie (ďalej len „komisia“) skontrolovali anonymitu hlavných
obálok.
 Všetky ponuky ktoré boli doručené do podateľne MsÚ splnili podmienky anonymity a
komisia ich označila číslom v tom poradí, v akom boli doručené do podateľne MsÚ.
K poradovému číslu sa pripísalo aj číslo záznamu.
Uchádzač č. 1 – 51080/6862/OŽpVO/2018 –

NatMed s.r.o.
Vnútorná okružná 176/9, KN

 Komisia otvorila hlavnú obálku Uchádzača č. 1 a skontrolovala anonymitu obálok časť
„A“ a časť „B“. – obálky boli anonymné.
 Komisia označila obálky poradovým číslom ku ktorému taktiež pripísala aj číslo záznamu.
 Komisia pristúpila k otvoreniu obálky časť „A“ od uchádzača č. 1, v ktorej mal uchádzač
predložil:


Podrobne rozpísanú ponuku podľa bodov 3.2., 3.3. a 3.4. 3.5 a 3.6 tejto výzvy.

Predložené doklady uchádzača neboli identifikovateľné.
Komisia sa zhodla na tom, že uchádzač č. 1 – 51080/6862/OŽpVO/2018 splnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a jeho ponuku komisia bude akceptovať.
 Komisia prehodnotila ponúknutý program uchádzača č. 1 – 51080/6862/OŽpVO/2018,
ponuku vinárov zo Slovenska a zo zahraničia.
 Komisia pristúpila k otvoreniu obálky časť „B“ uchádzača a skontrolovala či uchádzač
predložil:
-

identifikačné údaje uchádzača (príloha č. 1),

-

čestné prehlásenie že uchádzač nemá voči mestu alebo ním riadeným
organizáciám alebo založeným spoločnostiam dlhy,

-

doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky; ponuku môže
predkladať aj združenie uchádzačov,

-

Minimálne dve referencie o organizovaní podujatia podobného
rozmerov s uvedením:

-

názov a opis zákazky,

-

lehota realizácie zákazky (nie staršia ako 2 roky),

-

kontaktná osoba a kontaktné údaje pre overenie informácií.

charakteru

a

Referencie musia byť písomné vyjadrenia objednávateľa - klienta - zákazníka o
kvalite činnosti.
Referencie musia byť predložené písomne a v origináloch!

Obálka časť „B“, uchádzača č. 1, obsahovala všetky požadované doklady a čestné
vyhlásenia.
Nakoľko bola verejnému obstarávateľovi doručená len jedna obálka od jedného
uchádzača, komisia sa zhodla na tom, že nebude predmetnú cenovú ponuku bodovať.
Komisia sa zhodla na to, že súhlasí, aby bola s uchádzačom č. 1 uzatvorená Zmluva
o dielo a aby bol uchádzač č. 1 vyhlásený ako víťazný uchádzač – viď. prílohu č. 1 tejto
zápisnice z vyhodnotenia ponúk.
Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva
s uchádzačom č. 1 – 51080/6862/OŽpVO/218 a to:
NatMed s.r.o.
Vnútorná okružná 176/9
945 01 Komárno
Tímea Ferenczi – štatutárny zástupca
info@wineart.sk
5. Členovia komisie:

Mgr. Tímea Szénássy , Anna Vargová, Ferenc Varga, František Petr, Jozef Černek
Zápisnicu vypracoval
Ing. Andrea Kabátová

meno, priezvisko

dňa: 18. 6. 2018
deň, mesiac, rok

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

