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:
Názov:
Zabezpečenie a organizácia vybraných činností
v rámci 27. Komárňanských dní v roku 2018.
CPV:

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí
79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí

Opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie a kompletný servis vybraných podujatí
v rámci 27. Komárňanských dní v roku 2018.
Verejný obstarávateľ požadoval zabezpečiť:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Reklamnú kampaň podujatia 27. Komárňanské dni 2018
Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Vínna ulička“
Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Ulička remeselníkov“
Komplexné zabezpečenie centrálneho javiska, ozvučovacej a
osvetľovacej techniky na Klapkovom námestí
Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska
v Amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu
Zabezpečenie technického zázemia podujatia Otvorený deň v Starej
pevnosti
Organizačné zabezpečenie koncertov na centrálnom javisku na
Klapkovom námestí
Organizačné zabezpečenie koncertov na „Vínnej uličke“.

4. Postup a metóda verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ zvolil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou - § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Nasledovné právnické osoby boli e-mailom vyzvané na predloženie cenovej ponuky:
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 cenovej ponuky bola zároveň zverejnená aj na webovom sídle
obstarávateľa dňa 11. 12. 2017. Termín doručenia cenovej ponuky bol do 5. januára 2018
do 09:00 hod.

V stanovenom termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja anonymní uchádzači. Prvý
uchádzač doručil ponuku osobne do podateľne MsÚ dňa 5. januára 2018 o 8,33 hod. Jeho
ponuka bola zaevidovaná pod číslom záznamu 323/97/OŽpVO/2017.
Ponuka druhého uchádzača bola doručená do podateľne MsÚ dňa 5. januára 2018 o
8,44 hod. Tejto ponuke bolo pridelené číslo záznamu 324/97/OŽpVO/2018.
5. Postup vyhodnotenia a vyhodnotenie cenových ponúk:
Komisia dňa 9. januára 2018 o 09,00 hod. zasadla v sídle verejného obstarávateľa za
účelom otvorenia a následného vyhodnotenia jednotlivých podaní takým postupom, ktorý bol
detailne rozpísaný v bode č. 10 výzvy na predkladanie cenovej ponuky na horeuvedený
predmet zákazky.
Primátor Mesta Komárno, Ing. László Stubendek hneď na začiatku oznámil, že sa vyskytli
dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať,
aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, pretože došlo k úniku informácií, ktoré mohli
spôsobiť výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov. Z tohto dôvodu sa otvorenie
doručených obálok a následné vyhodnotenie jednotlivých podaní nekonalo.
Z uvedených dôvodov Mesto Komárno ako verejný obstarávateľ zrušuje verejné
obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie a organizácia vybraných činností
v rámci 27. Komárňanských dní v roku 2018“. Zadávanie zákazky bude predmetom
opätovného uverejnenia.
Cenové ponuky uchádzačov, ktoré boli doručené verejnému obstarávateľovi
(323/97/OŽpVO/2018 a 324/97/OŽpVO/2018) zostávajú neotvorené a budú súčasťou spisu
č. 97/OŽpVO/2018.
Členovia komisie svojím podpisom zobrali na vedomie, že sa predmetné verejné obstarávanie
na predmet zákazky s názvom „ Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci
27. Komárňanských dní v roku 2018“ ruší.
7. Členovia komisie:
Szénássy Tímea; Szilva Róbert; Feszty Zsolt; Mačicová Jana; Múcska Jozef; Fekete Gábor;
Černek Jozef; Molnár Krisztina; Nagy Csaba; Lakatos Róbert.
Prezenčná listina členov komisie zo dňa 09.01.2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ďalšie osoby prítomné na zasadnutí komisie:
Mgr. János Bajkai

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

Ing. Beáta Sebő

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

Ing. Kabátová Andrea

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

JUDr. Lívia Škrivaneková

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

Zápisnicu vypracoval
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 9. 1. 2018

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

