MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
ZÁPISNICA PRIAME ROKOVACIE KONANIE – PRVÁ ČASŤ ZÁKAZKY
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Názov verejného
obstarávateľa/prijímateľa:

Mesto Komárno,

2.

Sídlo verejného
obstarávateľa/prijímateľa :

Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

3.

Predmet / názov zákazky:

„Údržba verejnej zelene na území mesta
Komárna"
Prvá časť: Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie
trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta
Komárno

4.

Druh postupu:

Nadlimitná zákazka postupom Reverzné verejné
obstarávanie podľa §66 ods.7, ZVO

5.

Oznámenie v Úradnom vestníku
EÚ:

Ú. v. EÚ/S S244
20/12/2017
509729-2017-SK

6.

Oznámenie vo Vestníku VO
vedeného ÚVO:

17570 – MSS
Vestník č. 251/2017 - 21.12.2017

7.

Dátum :

28.02.2018 o 14:30 hod

8.

Miesto otvárania ponúk:

Mestský úrad Komárno

9.

Prítomný členovia komisie:

10.

Zoznam uchádzačov, ktorí
doručili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk:

Mgr.Fekete Tamás - MsÚ – prednosta
Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru
Ing.Sólymos Ján
MsÚ Vedúci oddelenia
Gergelyová Sylvia
MsÚ odborný referent
JUDr. Csizmaziová Judita členka Komisie životného
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ
Komárno
Ing. Melotíková Dagmar bez práva vyhodnocovať
REX záhradná architektúra s.r.o., Vodná 2936/3, 945
01 Komárno
FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 08 Bratislava

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
GreenDream s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Zápisnica obsahuje obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených
verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Prvá časť: Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách
mesta Komárno
Obchodné mená alebo názvy, Sídla, Cena za predmet zákazky za 48 mesiacov
miesta podnikania:
s DPH:
1.
REX záhradná architektúra s.r.o., 1 315 000,00 eur
Vodná 2936/3, 945 01 Komárno
2.

FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 X
08 Bratislava

GreenDream s.r.o., Odborárov 34A, 1 295 000,00 eur
945 01 Komárno
Komisia verejného obstarávateľa po elektronickej aukcii konštatuje, že cena spoločnosti GreenDream
s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno 1 295 000,00 eur s DPH ( 1 079 166,70 eur bez DPH ) je od
predpokladanej hodnoty zákazky určenej pri vyhlásení verejného obstarávania ( PHZ 724 640,00 eur
bez DPH ) vyššia o 354 526,67 eur bez DPH.
Komisia verejného obstarávateľa navrhla rokovať s uchádzačom o znížení ponúkanej ceny.
3.

Predseda komisie verejného obstarávateľa zvolala operatívne rokovanie s uchádzačom GreenDream
s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno na 28.02.2018 o 14:30 hod. na rokovaní sa zúčastnila komisia
verejného obstarávateľa a konateľ spoločnosti GreenDream s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno.
Uchádzač bol informovaný z akého dôvodu sa toto stretnutie uskutočnilo, že verejnému
obstarávateľovi v predmetnom verejnom obstarávaní ponúkol o 354 526,67 eur bez DPH vyššiu cenu
služby ako bola predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom. V súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní, má verejný obstarávateľ možnosť takéto verejné
obstarávanie zrušiť a tak ho komisia verejného obstarávateľa žiada o vysvetlenie a doplnenie
ponuky, zníženie ceny.
Konateľ spoločnosti GreenDream s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno, komisii verejného
obstarávateľa vysvetlil, že už v minulosti pre verejného obstarávateľa túto službu poskytoval hlboko
pod cenu a tak v tomto verejnom obstarávaní ponúkol verejnému obstarávateľovi cenu, ktorá je
primeraná trhu v aktuálnom období. Svoje tvrdenia podložil prieskumom, ktorý si urobil na trhu
formou uzatvorených zmlúv u iných verejných obstarávateľov na podobnú a rovnakú službu.
Z prieskumu trhu bolo zrejmé, že ceny ponúkané uchádzačom sú primerané cenám na trhu.
Komisia verejného obstarávateľa poverila predsedu komisie a zodpovednú osobu za predmetné
verejné obstarávanie aby bol vykonaný prieskum na trhu a potvrdenie alebo vyvrátenie ponuky
uchádzača.
Záverom komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že v predmetnom verejnom obstarávaní
bola zle určená predpokladaná hodnota zákazky, úplný záver komisia v prieskume trhu bolo
zistené, že cena 0,035833 je nižšia ako ceny v okolitých mestách 0,036666
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:
neaplikovalo sa

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Člen komisie - titul, meno a priezvisko, zastupuje
Mgr.Fekete Tamás - MsÚ - prednosta
Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru
Ing.Sólymos Ján

MsÚ Vedúci oddelenia

Gergelyová Sylvia

MsÚ odborný referent

Dátum
28.02.2018
28.02.2018
28.02.2018
28.02.2018

JUDr. Csizmaziová Judita
členka Komisie životného
28.02.2018
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ Komárno
Ing. Dagmar Melotíková – bez práva vyhodnocovať

28.02.2018

Podpis

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
ZÁPISNICA PRIAME ROKOVACIE KONANIE – DRUHÁ ČASŤ ZÁKAZKY
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Názov verejného
obstarávateľa/prijímateľa:

Mesto Komárno,

2.

Sídlo verejného
obstarávateľa/prijímateľa :

Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

3.

Predmet / názov zákazky:

„Údržba verejnej zelene na území mesta
Komárna"
Druhá časť: Špeciálne služby záhradníctva na
verejných priestranstvách mesta Komárno

4.

Druh postupu:

Nadlimitná zákazka postupom Reverzné verejné
obstarávanie podľa §66 ods.7, ZVO

5.

Oznámenie v Úradnom vestníku
EÚ:

Ú. v. EÚ/S S244
20/12/2017
509729-2017-SK

6.

Oznámenie vo Vestníku VO
vedeného ÚVO:

17570 – MSS
Vestník č. 251/2017 - 21.12.2017

7.

Dátum :

28.02.2018 o 15:30 hod

8.

Miesto otvárania ponúk:

Mestský úrad Komárno

9.

Prítomný členovia komisie:

10.

Zoznam uchádzačov, ktorí
doručili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk:

Mgr.Fekete Tamás - MsÚ – prednosta
Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru
Ing.Sólymos Ján
MsÚ Vedúci oddelenia
Gergelyová Sylvia
MsÚ odborný referent
JUDr. Csizmaziová Judita členka Komisie životného
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ
Komárno
Ing. Melotíková Dagmar bez práva vyhodnocovať
REX záhradná architektúra s.r.o., Vodná 2936/3, 945
01 Komárno
FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 08 Bratislava
GreenDream s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Druhá časť: Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta
Komárno
Obchodné mená alebo názvy, Sídla, miesta
podnikania:

Cena za predmet zákazky za 48 mesiacov s DPH:

1.

REX záhradná architektúra s.r.o.,
Vodná 2936/3, 945 01 Komárno

250 000,00 eur

2.

FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821
08 Bratislava

X

3.

GreenDream s.r.o., Odborárov
34A, 945 01 Komárno

253 271,84 eur

Komisia verejného obstarávateľa po elektronickej aukcii konštatuje, že cena spoločnosti REX
záhradná architektúra s.r.o., Vodná 2936/3, 945 01 Komárno 250 000,00 eur s DPH ( 208 333,33
eur bez DPH ) je od predpokladanej hodnoty zákazky určenej pri vyhlásení verejného obstarávania (
PHZ 181 200,00 eur bez DPH ) vyššia o 27 133,33 eur bez DPH.
Komisia verejného obstarávateľa navrhla rokovať s uchádzačom o znížení ponúkanej ceny.

Záver z priameho rokovacieho konania:
Predseda komisie verejného obstarávateľa zvolala operatívne rokovanie s uchádzačom REX
záhradná architektúra s.r.o., Vodná 2936/3, 945 01 Komárno na 28.02.2018 o 15:30 hod. na
rokovaní sa zúčastnila komisia verejného obstarávateľa a konateľ spoločnosti REX záhradná
architektúra s.r.o..
Uchádzač bol informovaný z akého dôvodu sa toto stretnutie uskutočnilo, že verejnému
obstarávateľovi v predmetnom verejnom obstarávaní ponúkol o 27 133,33 eur bez DPH vyššiu cenu
služby ako bola predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom. V súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní, má verejný obstarávateľ možnosť takéto verejné
obstarávanie zrušiť a tak ho komisia verejného obstarávateľa žiada o vysvetlenie a doplnenie
ponuky, zníženie ceny.
Konateľ spoločnosti REX záhradná architektúra s.r.o., komisii verejného obstarávateľa vysvetlil,
že už v minulosti pre verejného obstarávateľa túto službu poskytoval hlboko pod cenu a tak v tomto
verejnom obstarávaní ponúkol verejnému obstarávateľovi cenu, ktorá je primeraná trhu v aktuálnom
období.
Záverom komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že v predmetnom verejnom obstarávaní
bola zle určená predpokladaná hodnota zákazky. Rozdiel v ponúkanej cene uchádzača
a stanovenej predpokladanej hodnote zákazky je 27 133,33 eur bez DPH, čo vzhľadom na časť
prvú tohto verejného obstarávania je nárast ceny minimálny, a tak komisia verejného
obstarávateľa v prípade ak uchádzač splní podmienky účasti
odporučí verejnému
obstarávateľovi podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom.

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Rokovanie komisie verejného obstarávateľa dňa 09.03.2018:
Splnenie podmienok účasti:

Uchádzač č. 1: REX záhradná architektúra s.r.o., Vodná 2936/3, 945 01 Komárno
Zábezpeku vo výške 4 900 eur uhradil dňa 22.01.2018
Žiadosť
Splnenie podmienok účasti:
Splnil/Nesplnil
o vysvetlenie:
1.

§32 Osobné postavenie:

2.

§33 Finančné a ekonomické
postavenie:

3.

§34 Technická a odborná
spôsobilosť:

§ 32 ods. 2 zákona,
predložil všetky
požadované
doklady a
dokumenty
Nevyžadoval

Splnil

Podľa § 34 ods. 1
písm. j)údajmi
o strojovom,
prevádzkovom alebo
technickom vybavení

Splnil

Druhá časť: Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta
Komárno
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má
uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Typ stroja
Počet
Por.
1.

Traktor s vlečkou s úložnou plochou min. 6m2 alebo iný
obdobný prostriedok s min. úložnou plochou 6m2 schopný
jazdiť po nespevnených plochách

min. 1

2.

Motorové píly na benzínový pohon

min. 2

3.

Rotavátor na kyprenie pôdy

min. 1

4.

Polievacie/cisternové vozidlo s objemom nádrže min. 1000 l.
Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom monitorujúcim a
evidujúcim činnosť vozidla

min. 1

Uchádzač č. 2: GreenDream s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Zábezpeku vo výške 4 900 eur uhradil dňa 22.01.2018
Splnenie podmienok účasti:
Splnil/Nesplnil

Žiadosť
o vysvetlenie:

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
§32 Osobné postavenie:

1.

§ 32 ods. 2 zákona,
zapísaný v ZHS

Splnil

2018/2-PO-E7379
platný do
22.02.2021

2.

§33 Finančné a ekonomické
postavenie:

Nevyžadoval

3.

§34 Technická a odborná
spôsobilosť:

Podľa § 34 ods. 1
písm. j)údajmi
o strojovom,
prevádzkovom alebo
technickom vybavení

Splnil

Druhá časť: Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta
Komárno
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má
uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Typ stroja
Počet
Por.
1.

Traktor s vlečkou s úložnou plochou min. 6m2 alebo in ý
obdobný prostriedok s min. úložnou plochou 6m2 schopný
jazdiť po nespevnených plochách

min. 1

2.

Motorové píly na benzínový pohon

min. 2

3.

Rotavátor na kyprenie pôdy

min. 1

4.

Polievacie/cisternové vozidlo s objemom nádrže min. 1000 l.
Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom monitorujúcim a
evidujúcim činnosť vozidla

min. 1

Záver:
Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že uchádzač REX záhradná architektúra
s.r.o., Vodná 2936/3, 945 01 Komárno, splnil podmienky účasti, uhradil verejnému
obstarávateľovi zábezpeku a ponúkol ekonomicky výhodnú cenu 250 000,00 eur s DPH a tak,
komisia verejného obstarávateľa odporúča verejnému obstarávateľovi podpísať zmluvu
s víťazným uchádzačom.

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu
s výhradou: neaplikovalo sa
Člen komisie - titul, meno a priezvisko, zastupuje
Mgr.Fekete Tamás - MsÚ - prednosta
Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru
Ing.Sólymos Ján

MsÚ Vedúci oddelenia

Gergelyová Sylvia

MsÚ odborný referent

Dátum
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018

JUDr. Csizmaziová Judita
členka Komisie životného
09.03.2018
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ Komárno
Ing. Dagmar Melotíková – bez práva vyhodnocovať

09.03.2018

Podpis

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
ZÁPISNICA VYHODNOTENIE – TRETIA ČASŤ ZÁKAZKY
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Názov verejného
obstarávateľa/prijímateľa:

Mesto Komárno,

2.

Sídlo verejného
obstarávateľa/prijímateľa :

Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

3.

Predmet / názov zákazky:

„Údržba verejnej zelene na území mesta
Komárna"
Tretia časť: Orez stromov nad 4 m výšky orezu a
výrub stromov v sťažených podmienkach na
verejných priestranstvách mesta Komárno

4.

Druh postupu:

Nadlimitná zákazka postupom Reverzné verejné
obstarávanie podľa §66 ods.7, ZVO

5.

Oznámenie v Úradnom vestníku
EÚ:

Ú. v. EÚ/S S244
20/12/2017
509729-2017-SK

6.

Oznámenie vo Vestníku VO
vedeného ÚVO:

17570 – MSS
Vestník č. 251/2017 - 21.12.2017

7.

Dátum :

09.03.2018 o 09:30 hod

8.

Miesto otvárania ponúk:

Mestský úrad Komárno

9.

Prítomný členovia komisie:

10.

Zoznam uchádzačov, ktorí
doručili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk:

Mgr.Fekete Tamás - MsÚ – prednosta
Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru
Ing.Sólymos Ján
MsÚ Vedúci oddelenia
Gergelyová Sylvia
MsÚ odborný referent
JUDr. Csizmaziová Judita členka Komisie životného
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ
Komárno
Ing. Melotíková Dagmar bez práva vyhodnocovať
REX záhradná architektúra s.r.o., Vodná 2936/3, 945
01 Komárno
FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 08 Bratislava
GreenDream s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Tretia časť: Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených
podmienkach na verejných priestranstvách mesta Komárno
Obchodné mená alebo názvy, Sídla, miesta
podnikania:

Cena za predmet zákazky za 48 mesiacov s DPH:

1.

REX záhradná architektúra s.r.o.,
Vodná 2936/3, 945 01 Komárno

311 328,00 eur

2.

FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821
08 Bratislava

333 890,00 eur

3.

GreenDream s.r.o., Odborárov 34A,
945 01 Komárno

212 524,80 eur

Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že predpokladaná hodnota zákazky bola pre túto
časť stanovená vo výške 146 640,00 eur bez DPH, uchádzač GreenDream s.r.o., Odborárov
34A, 945 01 Komárno po elektronickej aukcii ponúkol cenu služby 212 524,80 eur s DPH (
177 104,00 eur bez DPH ) t.j. prekročil PHZ o 30 464.00 eur.
Zasadnutie komisie verejného obstarávateľa dňa 09.03.2018.
Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že v predmetnom verejnom obstarávaní bola zle
určená predpokladaná hodnota zákazky. Rozdiel v ponúkanej cene uchádzača a stanovenej
predpokladanej hodnote zákazky je 30 464,00 eur bez DPH, čo vzhľadom na časť prvú tohto
verejného obstarávania je nárast ceny minimálny, a tak komisia verejného obstarávateľa
v prípade ak uchádzač splní podmienky účasti odporučí verejnému obstarávateľovi podpísať
zmluvu s víťazným uchádzačom.
Splnenie podmienok účasti:

Uchádzač č. 1: REX záhradná architektúra s.r.o., Vodná 2936/3, 945 01 Komárno
Zábezpeku vo výške 3 900 eur uhradil dňa 22.01.2018
Žiadosť
Splnenie podmienok účasti:
Splnil/Nesplnil
o vysvetlenie:
1.

§32 Osobné postavenie:

2.

§33 Finančné a ekonomické
postavenie:

§ 32 ods. 2 zákona,
predložil všetky
požadované
doklady a
dokumenty
Nevyžadoval

Splnil

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
3.

§34 Technická a odborná
spôsobilosť:

Podľa § 34 ods. 1
písm. j)údajmi
o strojovom,
prevádzkovom alebo
technickom vybavení

Splnil

Tretia časť: Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných
priestranstvách mesta Komárno
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
č.
1.

Typ stroja

2.

Motorové píly na benzínový pohon

Počet

Traktor s vlečkou s úložnou plochou min. 6m2 alebo iný obdobný min. 1
prostriedok s min. úložnou plochou 6m2 schopný jazdiť po
nespevnených plochách
min. 2

Uchádzač č. 2 : FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 08 Bratislava
Zábezpeku vo výške 3 900 eur uhradil dňa 22.01.2018
Splnenie podmienok účasti:
Splnil/Nesplnil

1.

§32 Osobné postavenie:

2.

§33 Finančné a ekonomické
postavenie:

3.

§34 Technická a odborná
spôsobilosť:

§ 32 ods. 2 zákona,
zapísaný v ZHS
Nevyžadoval

Splnil

Podľa § 34 ods. 1
písm. j)údajmi
o strojovom,
prevádzkovom alebo
technickom vybavení

JED

Žiadosť
o vysvetlenie:

Tretia časť: Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných
priestranstvách mesta Komárno
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
č.
1.

Typ stroja

2.

Motorové píly na benzínový pohon

Počet

Traktor s vlečkou s úložnou plochou min. 6m2 alebo iný obdobný min. 1
prostriedok s min. úložnou plochou 6m2 schopný jazdiť po
nespevnených plochách
min. 2

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Uchádzač č. 3 GreenDream s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Zábezpeku vo výške 3 900 eur uhradil dňa 22.01.2018
Splnenie podmienok účasti:
Splnil/Nesplnil

1.

§32 Osobné postavenie:

2.

§33 Finančné a ekonomické
postavenie:

3.

§34 Technická a odborná
spôsobilosť:

§ 32 ods. 2 zákona,
je zapísaný v ZHS
Nevyžadoval

Splnil

Podľa § 34 ods. 1
písm. j)údajmi
o strojovom,
prevádzkovom alebo
technickom vybavení

Splnil

Žiadosť
o vysvetlenie:

Tretia časť: Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných
priestranstvách mesta Komárno
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
č.
1.

Typ stroja

2.

Motorové píly na benzínový pohon

Počet

Traktor s vlečkou s úložnou plochou min. 6m2 alebo iný obdobný min. 1
prostriedok s min. úložnou plochou 6m2 schopný jazdiť po
nespevnených plochách
min. 2

Záver:
Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že uchádzač GreenDream s.r.o., Odborárov
34A, 945 01 Komárno, splnil podmienky účasti, uhradil verejnému obstarávateľovi zábezpeku
a ponúkol ekonomicky výhodnú cenu 212 524,80 eur s DPH a tak, komisia verejného
obstarávateľa odporúča verejnému obstarávateľovi podpísať zmluvu s víťazným
uchádzačom.

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu
s výhradou: neaplikovalo sa
Člen komisie - titul, meno a priezvisko, zastupuje
Mgr.Fekete Tamás - MsÚ - prednosta
Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru
Ing.Sólymos Ján

MsÚ Vedúci oddelenia

Gergelyová Sylvia

MsÚ odborný referent

Dátum
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018

JUDr. Csizmaziová Judita
členka Komisie životného
09.03.2018
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ Komárno
Ing. Dagmar Melotíková – bez práva vyhodnocovať

09.03.2018

Podpis

