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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: 

Mesko Komárno    IČO: 00306525 

Mestský úrad Komárno  

Nám. gen. Klapku 1  

945 01 Komárno 

 

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Agneša Zsitvová, Ing. Beáta Sebő 

3. Opis predmetu obstarávania: 
  
 Názov zákazky 

„ Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností  
mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026 “ 

 
CPV  79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 

   79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí 
   79953000-9  Služby na organizovanie festivalov 
 

Postup zadávania zákazky:  § 117 ods. 6) - zákazka s nízkou hodnotou súlade s 
Prílohou č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku č. 272/2022 dňa 27.12.2022 pod  
číslom 51171 – WNS. 

Predmetom zákazky je kompletné poskytnutie služieb na zabezpečenie a organizáciu 
nasledovných celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025 a 2026: 
- Komárňanské dni, 
- Vínne korzo, 
- Silvestrovská veselica. 

 

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 
výlučne v elektronickej podobe na serveri Elektronického informačného systému verejného 
obstarávania - IS EVO VER. 18.0 (ďalej len „systém EVO“) na portáli Úradu pre verejné 
obstarávanie, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak. 

Ponuku na predmet zákazky uchádzač predkladá v lehote na predkladanie ponúk 
elektronickou formou prostredníctvom systému EVO. 

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk 
uvedenej v tejto výzve na predkladanie cenovej ponuky. 

 

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 26. januára 2023 do 09:00 hod. 

Lehota otvárania ponúk dňa 30. januára 2023 o 08:00 hod. 

Vyhodnotenia ponúk komisiou dňa 30. januára 2023 o 16:00 hod. 
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Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO. 
 
V stanovenom termíne doručil svoju cenovú ponuku traja uchádzači.  

 
 

5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a  postup vyhodnotenia  

 
Zapisovateľka pristúpila k otváraniu ponúk dňa 30. januára 2023 o 08:00 hodine v sídle 
verejného obstarávateľa. Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke 
rozumie jej sprístupnenie v IS EVO. Číslovanie ponúk bolo určené na základe toho, v akom 
časovom poradí boli doručené v IS EVO.  
Zapisovateľka vytlačila všetky dokumenty a vložila ich do obálok nasledovne: 
- komplexné návrhy riešenia a organizácie podujatí, ktoré boli anonymné, dala do ďalších 
obálok s označením „Ponuka č. 1“, „Ponuka č. 2“, „Ponuka č. 3“. 
- návrh uchádzačov na plnenia kritérií (cena s DPH na celý predmet obstarávania) po 
anonymizovaní dokumentov (po zakrytí údajov uchádzačov) dala do osobitných obálok 
s označením „Uchádzač č. 1“, „Uchádzač č. 2“, „Uchádzač č. 3.“ 
- referencie po anonymizovaní dokumentov (po zakrytí údajov uchádzačov) dala do 
osobitných obálok s označením „Uchádzač č. 1“, „Uchádzač č. 2“, „Uchádzač č. 3.“ 
- dokumenty obsahujúce  základné údaje o uchádzačovi a čestné prehlásenia dala do obálok 
s označením „Uchádzač č. 1“, „Uchádzač č. 2“, „Uchádzač č. 3.“ 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 
Do vyhodnotenia boli zaradené všetky ponuky, nakoľko splnili všetky požiadavky 

stanovené v súťažných podkladoch (podmienky účasti, požiadavky na plnenie predmetu 
zákazky).  

 
Kritériami vyhodnotenia ponúk bol najlepší pomer ceny a kvality:  
 
- Kritérium A) cena za predmet zákazky (cena s DPH na celý predmet obstarávania, ak 
bude uchádzač neplatiteľ DPH, myslí sa tým ponúkaná cena celkom) – váha kritéria  
20 %.  

 
Plnenie kritéria A) – bolo dané vzostupným poradím uchádzačov podľa ceny  (od 
najnižšej). Uvedené poradie sa prepočíta koeficientom váhy kritéria A (20%). Najlepšie 
hodnotenie znamená najnižšiu hodnotu. 
 
- Kritérium B) kvalita – bodové ohodnotenie komplexného návrhu riešenia 
a organizácie podujatia na základe subkritérií uvedených v tabuľke nižšie – váha kritéria 
80 % 
 

 Subkritériá Maximálny počet bodov 

1. 
Vypracovane koncepcie usporiadania vybraných 
podujatí na roky 2023, 2024, 2025, 2026 

35 

2.1. Reklamná kampaň podujatia  Komárňanských dní 
2023, 2024, 2025, 2026 

10 

2.2. Organizačné zabezpečenie  koncertov na centrálnom 
javisku  

35 

2.3. Organizačné zabezpečenie programov na javisku 
nádvoria Európy  

20 

2.4. Organizačné zabezpečenie  koncertov na „Vínnej 
uličke“. 

20 
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Komisia určí poradie uchádzačov podľa počtu pridelených bodov, pričom na prvom 
mieste bude ponuka uchádzača s najvyšším počtom bodov.   

 
Plnenie kritéria B) – hodnotené osobitne členmi komisie vzostupným poradím 
uchádzačov na základe udelených počtom bodov. Uvedené poradie sa prepočíta 
koeficientom váhy kritéria B (80%). Najlepšie hodnotenie znamená najnižšiu hodnotu. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka podľa kritérií A) a B) 
dosiahne najnižšiu hodnotu. 

 
 
 
 
 
 
 

2.5. Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Vínna 
ulička“ 

15 

2.6. Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Ulička 
remeselníkov“ 

10 

2.7. Komplexné zabezpečenie javiska, ozvučovacej 
a osvetľovacej techniky centrálneho javiska 

5 

2.8. Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej 
techniky javiska v Amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu 

5 

2.9. Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej 
techniky javiska na nádvorí Európy 

5 

2.10. Zabezpečenie technického zázemia podujatia 
Otvorený deň v Starej pevnosti 

5 

 Plánované inovácie pri zabezpečení a organizovaní 
podujatia podľa bodu 1.5. 

35 

2. SPOLU MAX.- Komárňanské dni 165 

3. 
Vypracovane koncepcie usporiadania podujatia 
Vínne korzo na roky 2023,2024,2025,2026 

35 

4.1. Reklamná kampaň podujatia Vínne korzo 2023, 2024, 
2025, 2026 

5 

4.2. Komplexné technické zabezpečenie distribúcie vín a 
cateringu 

15 

4.3. Komplexné zabezpečenie sprievodného programu 
podujatia 

15 

4.4. Komplexné zabezpečenie technického zázemia 
podujatia 

5 

 
Plánované inovácie pri zabezpečení a organizovaní 
podujatia podľa bodu 3.5. 

25 

4. SPOLU MAX. - Vínne korzo 65 

5.1. Reklamná kampaň podujatia Silvestrovská veselica 5 
5.2. Komplexné technické zabezpečenie hudobnej 

produkcie prostredníctvom DJ 
5 

5.3. Komplexné zabezpečenie polnočného svetelná show 10 
5.4. Komplexné zabezpečenie technického zázemia 

podujatia 
5 

5.5. Komplexné technické zabezpečenie cateringu 5 
 Plánované inovácie pri zabezpečení a organizovaní 

podujatia podľa vlastného návrhu uchádzača 
15 

5. Silvestrovská veselica 45 

6. Referencie 35 

 
Celkom max 380 
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Postup vyhodnotenia 
 
1. Zapisovateľka a členovia komisie skontrolovali anonymitu obálok s označením „Ponuka č. 
1“, „Ponuka č. 2“, „Ponuka č. 3“, ktoré obsahovali komplexné návrhy riešenia a organizácie 
podujatí jednotlivých uchádzačov. Zároveň pristúpili k otváraniu ponúk.  
 
Členovia komisie vyhodnocovali ponuky uchádzačov na základe jednotlivých subkritérií – 
komplexný program, reklamnú kampaň, atď – podľa vyššie uvedenej tabuľky.  
 
2. V záujme zachovania anonymity ponúk, po bodovom hodnotení jednotlivých subkritérií 
komisia pristúpila k otvoreniu obálok s Návrhom uchádzačov na plnenia kritérií, t.j. cenových 
ponúk na predmet zákazky. 
 
3. Nakoniec členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok s referenciami a tiež ohodnotili 
referencie. 

 

 

6.  Vyhodnotenie ponúk: 
 
Vyhodnotenie kritéria B) – kvalita,  (váha kritéria 80 %) 
 
Členovia komisie osobitne po spočítaní bodov jednotlivých uchádzačov na kritérium B) kvalita 
určili poradie nasledovne: 

 1.člen  2.člen 3.člen 4.člen 5.člen 
Body 
spolu 

Prepočet 
(váha 80 

%)  

Ponuka č. 1 3 3 3 1 3 13 10,4 

Ponuka č. 2 2 2 1 2 2 9 7,2 

Ponuka č. 3 1 1 2 3 1 8 6,4 

 
 
Vyhodnotenia kritéria A) – cena za predmet zákazky (cena s DPH na celý predmet 
obstarávania) 
Komisia pristúpila k otvoreniu obálok s Návrhom uchádzačov na plnenia kritérií : 
 
Uchádzač č. 1: 

Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =    54.000,00 € 
Hodnota DPH        =    10.800,00 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =    64.800,00 € 

 
Uchádzač č. 2: 

Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =    54.166,67 € 
Hodnota DPH        =    10.833,33 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =    65.000,00 € 

 
Uchádzač č. 3: 

Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =    54.166,67 € 
Hodnota DPH        =    10.833,33 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =    65.000,00 € 
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Komisia vyhodnotila kritérium A) cena za predmet zákazky.  Poradie ponúk uchádzačov 
(je dané vzostupným poradím uchádzačov podľa ceny - od najnižšej) – (váha kritéria 20 %). 
  

Číslo uchádzača Poradie ponúk 
Prepočet bodov 

(váha 20 %) 

Uchádzač č. 1 1 0,2 

Uchádzač č. 2 2 0,4 

Uchádzač č. 3 2 0,4 

 

Poradia kritéria A) a kritéria B) sa prepočítajú koeficientom váhy kritéria. Najlepšie 
hodnotenie znamená najnižšiu hodnotu. 

Úspešným uchádzačom sa stal ten uchádzač, ktorého ponuka podľa kritérií A) a B) 
dosiahla najnižšiu hodnotu.  

 

Celkové hodnotenie na základe prepočítaných bodov: 

Číslo uchádzača 
Kritérium 
A - body 

Kritérium  
B - body Body spolu 

Konečné poradie 
ponúk 

Uchádzač č. 1 0,2 10,4 10,6 3 

Uchádzač č. 2 0,4 7,2 7,6 2 

Uchádzač č. 3 0,4 6,4 6,8 1 

 

Zároveň komisia pristúpila k identifikácii uchádzačov otvorením obálok obsahujúcich 
identifikačné údaje, čestné vyhlásenia a ďalších dokumentov. 
 

Uchádzač č. 1:     

 Obch. meno podnikateľa: DaBeCO s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   Devínska 33, 940 02  Nové Zámky 
IČO:     50206222 
   

 Uchádzač č. 2:     

 Obch. meno podnikateľa: Komárňanský okrášľovací spolok o.z. 
Sídlo podnikateľa:   Vnútorná okružná 176/9, 945 01  Komárno 
IČO:     42428921 

 
  Uchádzač č. 3:     

 Obch. meno podnikateľa: KEMAR s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   1. mája 2752, 947 01  Hurbanovo 
IČO:     47341319 

 
Na základe predložených cenových ponúk úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť 
KEMAR s.r.o., ktorá splnila všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch. 
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V zmysle týchto skutočností sa na predmet zákazky s názvom „Zabezpečenie a organizácia 
celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026“ odporúča 
uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom č. 3.     

  
Obch. meno podnikateľa: KEMAR s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:   1. mája 2752, 947 01  Hurbanovo 
IČO:     47341319 
 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky bez DPH  =    54.166,67 € 
Hodnota DPH        =    10.833,33 € 
Ponúknutá cena za celý predmet zákazky s DPH  =    65.000,00 € 

 
 

 
Zapisovateľ: 

 
Mgr. Agneša Zsitvová  dňa: 31.01.2023 podpis:........................ 
meno, priezvisko                           deň, mesiac, rok 
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Prezenčná listina zo zasadnutia komisie 
 
 

Komisia verejného obstarávateľa dňa 30. januára 2023 o 16:00 hod v sídle 
verejného obstarávateľa pristúpila k otváraniu obálok a kontrole vyhodnocovania 
splnenia podmienok na predmet obstarávania pod názvom  

  
„Zabezpečenie a organizácia celomestských  

slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026“ 
 

 
Členovia komisie: 
 
 
1. Mgr. Csilla Szabó   ......................................... 

2. Mgr. Örs Orosz    ......................................... 

3. Jana Mačicová    ......................................... 

4. Attila Forgács    ......................................... 

5. Róbert Laboda    ......................................... 

 
 
 
Prítomní za MsÚ: 
 
 
Ing. Beáta Sebő    ......................................... 
 
Mgr. Agneša Zsitvová   ......................................... 


