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Dôvodová správa - Indoklás:

Na základe uznesenia číslo 588/2012 bod D/ zo dňa 29. marca 2012 Mestský úrad
Komárno, Odbor rozvoja, referát verejného obstarávania vypracoval informatívnu
správu verejných obstarávaní, ktoré boli vykonané v období od 01.10.2018 do
31.12.2018.



Uznesenie

http://www.komarno.sk/content/docup/hatarozat/9d684d1164ac160eff2eefbd907262f3.pdf

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadószervekállásfoglalásai:

Finančná kontrola:
Stanovisko KÚP, ŽP a RM zo dňa 16.01.2019: Komisia berie na vedomie (9-0-0)
Stanovisko FK zo dňa 15.01.2019: Komisia berie na vedomie (8-0-0)
Stanovisko Rady zo dňa 23.01.2019: Rada berie na vedomie: (7-0-1)
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Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Návrh uznesenia – Határozati javaslat:
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Návrh uznesenia

K informatívnej správe o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2018

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.10.2018 do
31.12.2018.
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Informatívna správa verejných obstarávaní vykonaných za štvrtý kvartál roku 2018

Kvartál

Predpokladaná
hodnota zákazky s
DPH

Cena
obstarávania v €
bez DPH

Cena
obstarávania v
€ s DPH

Víťazná
spoločnosť

Metóda
vykonania VO

Uzavretá
Zmluva /
vystavená
objednávka

Elektronická
aukcia

Koberce pre MŠ Vodná,
Komárno

4Q/2018

893,28 €

744,30 €

893,16 €

Good Trade MB
s.r.o.
Rabčice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Prenájom kopírovacích
strojov a tlačiarní a s tým
súvisiace služby

4Q/2018

124 705,80 €

90 000,00 €

108 000,00 €

Konica Minolta
Slovakia s.r.o.
Bratislava

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

Názov predmetu
obstarávania

Potraviny pre ŠJ_Lekvár,
džem

4Q/2018

10 309,20 €

8 625,15 €

10 350,18 €

MABONEX
Slovakia s.r.o.
Piešťany

Potraviny pre ŠJ_Vajce L, I.
trieda kvality

4Q/2018

16 016,40 €

15 262,50 €

18 315,00 €

MABONEX
Slovakia s.r.o.
Piešťany

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

áno

Záhradný domček pre MŠ Ul.
mieru v KN

4Q/2018

1 707,60 €

1 172,00 €

1 406,40 €

SOLID plus s.r.o.
Levice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Vysávač pre MŠ Ul. K. Kacza
33 Komárno

4Q/2018

160,00 €

107,50 €

129,00 €

X logistic s.r.o.
Nitra

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Nábytok do MŠ Lodná KN

4Q/2018

459,90 €

379,83 €

455,80 €

NOMIland s.r.o.
Košice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Stolový PC pre MŠ Ul. mieru
v KN

4Q/2018

374,47 €

287,49 €

344,99 €

X logistic s.r.o.
Nitra

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Dekorácia do MŠ Ul.
františkánov

4Q/2018

303,00 €

250,83 €

301,00 €

NOMIland s.r.o.
Košice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno
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Rozvojové hračky pre potreby
MŠ Ul. františkánov Komárno

4Q/2018

443,10 €

367,42 €

440,90 €

NOMIland s.r.o.
Košice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Kolobežky a odrážadlá pre
MŠ Lodná 1 Komárno

4Q/2018

1 343,00 €

1 119,16 €

1 342,99 €

Krimar s.r.o.
Havířov

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Didaktické pomôcky pre MŠ
K. Kacza 33 Komárno

4Q/2018

842,55 €

689,12 €

826,94 €

NOMIland s.r.o.
Košice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Športová podlaha pre MŠ
Mederčská Komárno

4Q/2018

726,00 €

605,00 €

726,00 €

Krimar s.r.o.
Havířov

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Kryty na radiátory pre MŠ
Nová Stráž

4Q/2018

1 641,48 €

1 367,90 €

1 641,48 €

VENEER
nábytok s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

Stolový PC s príslušenstvom
MS Ul. mieru Kn

4Q/2018

374,47 €

287,49 €

344,99 €

X logistic s.r.o.
Nitra

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

Oprava kontajnerového
stanovišťa na Špitálskej ul. v
Komárne

4Q/2018

8 600,00 €

9 293,98 €

11 152,78 €

SZAB SZTAV
s.r.o. Zlatná
n/O.

Učebné pomôcky pre CVČUčebné pomôcky pre potreby
CVČ

4Q/2018

3 483,35 €

2 885,78 €

3 462,94 €

NOMIland s.r.o.
Košice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Učebné pomôcky pre CVČ školské a kancelárske
potreby

4Q/2018

351,51 €

292,92 €

351,50 €

OFFICE STAR
s.r.o.
Bratislava

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Vybavenie pre MŠ Vodná elektronika pre potreby MŠ

4Q/2018

378,00 €

314,99 €

377,99 €

X logistic s.r.o.
Nitra

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Rozvojové potreby, kreatívne
potreby pre MS Nová Stráž

4Q/2018

655,05 €

538,37 €

646,05 €

NOMIland s.r.o.
Košice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Rozvojové hračky pre CVČ lego

4Q/2018

268,88 €

224,06 €

268,87 €

GIEGO s.r.o.
Tvrdošín

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno
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Pomôcka k poznávaniu
prírody pre deti do MŠ
Mederčská KN_113
Požiarna zbrojnica prestavba

Elektroinštalačné práce
spojené s realizáciou
Ondrejského jarmoku 2018

4Q/2018

4Q/2018

4Q/2018

285,00 €

31 998,22 €

8 751,42 €

215,00 €

26 220,26 €

7 292,85 €

258,00 €

ELARIN s.r.o.
Trnkov

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

31 464,31 €

KN Construction
s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

áno

8 751,42 €

IMPULZ LIGHT
s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

áno

Park športu a oddychu pri
Vodárenskej veži v Komárne I. etapa

4Q/2018

18 393,71 €

11 578,09 €

13 893,71 €

KOMVaK a.s.
Komárno

Vypracovanie energetického
auditu - Špitálska ul. Komárno

4Q/2018

2 200,00 €

900,00 €

1 080,00 €

Patros Roll s.r.o.
Košice

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

3 134,40 €

ATECH.NET
s.r.o.
Kolárovo

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

4 162,26 €

NOVA ROLL
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

10 891,75 €

SKILL BUILD
s.r.o.
Nová Stráž

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

Nákup repasovaných
osobných počítačov pre
potreby MsU Komárno

Výmena okenných výplní na
budove v Ďulovom Dvore
Oprava a údržba kanalizačnej
siete z dôvodu odstránenia
havarijného stavu v Útulku
pre bezdomovcov v Komárne

4Q/2018

4Q/2018

4Q/2018

3 400,00 €

4 425,00 €

11 400,00 €

2 613,00 €

3 468,55 €

9 076,46 €
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Kancelárske vybavenie a
elektronika pre referát
životného prostredia

Potraviny pre ŠJ - Mrazená
zelenina

Potraviny pre ŠJ Sterilizovaná zelenina

4Q/2018

4Q/2018

4Q/2018

2 247,00 €

5 712,00 €

16 005,60 €

1 870,81 €

4 752,00 €

10 375,00 €

2 245,00 €

IT partner s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

5 702,00 €

MIRKOM PLUS
s.r.o.
Marcelová

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

12 450,00 €

MIRKOM PLUS
s.r.o.
Marcelová

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

áno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

áno

Potraviny pre ŠJ - Olej

4Q/2018

16 030,56 €

9 833,34 €

11 800,00 €

MABONEX
Slovakia s.r.o.
Piešťany

Tlač grafického materiálu Turistický sprievodca
Komárnom

4Q/2018

1 700,00 €

1 458,33 €

1 750,00 €

CHANCE s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

5 879,92 €

MABONEX
Slovakia s.r.o.
Piešťany

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

áno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Potraviny pre ŠJ - Kompóty

4Q/2018

5 926,80 €

4 899,94 €

Potraviny pre ŠJ - Mrazená
hydina

4Q/2018

43 365,60 €

34 297,50 €

41 157,00 €

MIRKOM PLUS
s.r.o.
Marcelová

Vybavenie ŠJ_Pohraničná

4Q/2018

2 834,00 €

2 361,66 €

2 833,99 €

Gastro-Haal
s.r.o. Nové
Zámky
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Vypracovanie PD_Komplexná
rekonštrukcia strešnej krytiny
KNP-Zichyho palác

Registračné známky pre psov
na rok 2019

Prestavba bytového domu na
zriadenie zariadenia pre
seniorov

4Q/2018

4Q/2018

4Q/2018

5 000,00 €

1 560,00 €

50 880,00 €

4 000,00 €

1 206,00 €

16500

4 800,00 €

Jakab Design
Studio s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

1 447,20 €

VEL SYSTEM
s.r.o.
Stará Turá

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

19 800,00 €

Ing. Slavomír
Kelemen
Michalovce

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

áno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

Vypracovane PD - Zateplenie
areálu zariadenia pre
seniorov Komárno

4Q/2018

10 860,00 €

7 060,00 €

8 472,00 €

Ing. Alžbeta
Szalay Komárno

Výrub, dovoz, osadenie a
odstránenie Vianočných
stromčekov

4Q/2018

1 000,00 €

2 950,00 €

3 540,00 €

REX záhradná
architektúra s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

Kuchynské vybavenie pre ŠJ
ul. Práce_157

4Q/2018

1 092,49 €

770,00 €

924,00 €

CORA GASTRO
s.r.o.
Poprad

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Kuchynské potreby pre ŠJ
Komenského KN_147

4Q/2018

5 113,20 €

4 082,50 €

4 899,00 €

EUROGASTROP
s.r.o.
Prešov

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Rozvojové pomôcky pre
potreby MŠ Dlhá_149

4Q/2018

270,00 €

225,00 €

270,00 €

Willex s.r.o.
Komárno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Kuchynské vybavenie pre Šj
Eotvosa _156

4Q/2018

3 577,67 €

2 458,33 €

2 950,00 €

GASTRO
VRABEL s.r.o.
Dolný Kubín

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno
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Stolový počítač s
príslušenstvom MŠ
Lodná_155

4Q/2018

520,00 €

433,32 €

519,98 €

ITSK s.r.o.
Nitra

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Kuchynské potreby pre MŠ s
VJM Vodná_148

4Q/2018

575,44 €

479,53 €

575,44 €

CORA GASTRO
s.r.o.
Poprad

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Bezdrôtový mikrofón MŠ s
VJM Vodná_148

4Q/2018

328,00 €

259,74 €

311,69 €

MusicData s.r.o.
Trenčín

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Notebook pre potreby
MŠ_165b

4Q/2018

3 441,87 €

2 868,20 €

3 441,84 €

IT partner s.r.o.
Komárno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

Notebook pre potreby
MŠ_165a

4Q/2018

1 529,72 €

1 274,75 €

1 529,70 €

IT partner s.r.o.
Komárno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

8 686,00 €

Fekko-Stav s.r.o.
Modrany

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

2 474,42 €

ATECH.NET
s.r.o.
Kolárovo

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

3 000,00 €

Acaciateam Pro
s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

Podlimitná zákazka
podľa §113 a §114 ZVO

Zmluva

§ 54. ods. 15
ZVO

Vyhliadková plošina na
Dunajskom bastióne

Nákup repasovaných
osobných počítačov pre
potreby MsÚ - SaSO

Silvestrovská veselica 2018

4Q/2018

4Q/2018

4Q/2018

7 500,00 €

2 500,00 €

3 000,00 €

7 246,67 €

2 062,02 €

nie je platca DPH

Vypracovanie
PD_Rekonštrukcia budovy
MŠ na ul. Františkánov v
Komárne

4Q/2018

8 479,99 €

nie je platca DPH

7 400,00 €

PROJEKTING
spol. s.r.o.
Komárno

Zabezpečenie služieb pre
prevádzku a údržbu
informačných systémov
Mesta Komárno

4Q/2018

235 200,00 €

192 085,48 €

230 502,58 €

CORA GEO
s.r.o. Martin
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Rozvojové pomôcky pre MŠ
Mederčská_164
Potraviny pre ŠJ_Rôzne
potravinárske výrobky

Dodávka inteligentných
komunikátorov pre dohľad na
Seniorov

4Q/2018

4Q/2018

4Q/2018

655,60 €

91 312,80 €

8 000,00 €

497,40 €

80 614,64 €

6 040,00 €

596,88 €

EDUXE
Slovensko s.r.o.
Bratislava

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

áno

96 737,56 €

MABONEX
Slovakia s.r.o.
Piešťany

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

§ 54. ods. 15
ZVO

7 248,00 €

KomBit-Alarm
spol s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

nie

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

§ 54. ods. 15
ZVO

Potraviny pre ŠJ_Nápoje a
sirupy

4Q/2018

47 690,00 €

41 750,46 €

50 111,55 €

MABONEX
Slovakia s.r.o.
Piešťany

Svetelná dekorácia na
vianočnú výzdobu mesta

4Q/2018

8 262,00 €

6 834,00 €

8 201,40 €

IMPULZ LIGHT
s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

14 340,00 €

Smartintegra
group s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Zmluva

§ 54. ods. 15
ZVO

2 842,00 €

REX záhradná
architektúra s.r.o.
Komárno

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní

Objednávka

nie

Dodanie a montáž
bezdrôtových prístupových
bodov na verejných
priestranstvách v meste
Komárno
Dodávka výsadbového
materiálu drevín na jesennú
výsadbu 2018

4Q/2018

4Q/2018

14 919,00 €

4 256,40 €

11 950,00 €

2 369,00 €
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V druhom štvrťroku roku 2018 bolo vykonaných spolu 63 verejných obstarávaní, z toho:
 33 verejných obstarávaní bolo vykonaných podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 29 verejných obstarávaní bolo vykonaných pomocou Elektronického kontraktačného systému,
 1 podlimitná zákazka v súlade s §113 a §114 ZVO.
Doplnenie materiálu - žiadanie Finančnej komisie:
K predmetu obstarávania: Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Komárno
Verejné obstaranie bolo vyhlásené vo vestníku verejného obstarania č. 221/2018 dňa 09.11.2018 pod číslom 16013-WYS pod
názvom „Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Komárno“ Referenčné číslo: 50/ME/2018.
Predmetom zákazky je:
- poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy v rokoch 2019-2022, a to informačného systému
samosprávy (ďalej len CG ISS), Dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), Geografického informačného
systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o
integračnom zámere mesta Komárno a NASES, jednotného ekonomického systému (ďalej len CG JEO) a s tým súvisiacich aktivít s cieľom
zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v nasledovnom členení:
Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)
Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)
Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
Hot line podpora
Riadenie projektu
Technická podpora
Metodická podpora
Školenia/metodické dni
Bezpečnostná politika

Podpora pozostáva z nižšie uvedených činností :
Časť 1.
Údržba licencií dodaného licenčného softvéru
1.1Aktualizácia verzií licenčného softvéru ORACLE SEO ASFU 1 CPU v termínoch vydania a podľa pravidiel autorskej spoločnosti.
Časť 2.
UPDATE Údržba licencií dodaného aplikačného softvéru
2.1Priebežné vykonávanie zmien vyplývajúcich zo všeobecne platnej legislatívy, ktorá priamo súvisí s funkciami príslušného modulu
aplikačného softvéru.
2.2Zabezpečenie kompatibility aplikačného softvéru s novými verziami operačného systému.
2.3Oprava chýb aplikačného softvéru vo forme kumulatívnych zmien a nových verzií.
2.4Kontrola implementácie nových verzií a opráv.
2.5Poplatok za používanie licencií v súlade s Autorským zákonom.
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2.6Zapracovanie opisu zmien do dokumentácie k aplikačnému softvéru.
2.7Zoznam modulov aplikačného softvéru a počet licencií,
Časť 3.
UPGRADE Technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru
3.1Zapracovanie špecifických požiadaviek špecifickou požiadavkou sa rozumie požiadavka, ktorá sa realizuje na podnet objednávateľa bude
zabezpečovať spracovanie údajov podľa jeho postupov a návrhov, ktoré sú rozdielne od algoritmov dodávaných a zapracovaných do
aplikačného softvéru, ktoré sa chápu ako štandardné.
3.2Špecifické analytické a programátorské práce, ktoré priamo nezasahujú do jednotlivých aplikácií, ale súvisia s prácou s nimi (napr. návrh a
programovanie konverzného programu a pod.)
Rozsah: 150 hod./rok
Časť 4.
Hot-line podpora
4.1Telefonická podpora
Rozsah: 20 hod./rok
4.2Vzdialená správa
Rozsah: neobmedzene
Časť 5.
Riadenie projektu
5.1 Príprava a koordinácia aktivít súvisiacich s plnením špecifických požiadaviek UPGRADE.
5.2 Príprava a koordinácia aktivít súvisiacich s integráciou aplikačného softvéru na okolité systémy.
5.3 Príprava a koordinácia metodických dní a školení pre zamestnancov objednávateľa.
5.4 Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie súvisiacej s bezpečnosťou informačných systémov, ktoré sú predmetom zákazky..
Rozsah: 16 hod./rok
Časť 6.
Technická podpora
6.1Profylaktika.
6.2Databáza a dáta.
6.3Operačný systém a systémové prostriedky.
6.4Licenčný a aplikačný softvér.
6.5Hardvérové vybavenie a sieť.
6.6Udržiavanie testovacej databázy.
Rozsah: 16 hod./rok
Časť 7.
Metodická podpora
7.1 Osobné konzultácie zamestnanca poskytovateľa so zamestnancami objednávateľa za účelom riešenia konkrétnych otázok súvisiacich s
využívaním informačného systému samosprávy.
Rozsah: 56 hod./rok
Časť 8.
Školenia/metodické dni
8.1 Odborné školenie modulov aplikačného softvéru.
8.2 Účasť na odborných metodických dňoch.
Rozsah: 10 osoba/školenie
Časť 9.
Bezpečnostná politika
9.1. Vypracovanie a aktualizácia dokumentu: Plán zálohy a obnovy produktov.
Rozsah : 1 x ročne
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Link na vestník: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/391404?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sortdir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=mesto+kom%C3%A1rno&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=

Mestský úrad v Komárne, Odbor rozvoja, referát verejného obstarávania postupuje podľa uznesenia č. 79/2011,
v ktorom Mestské zastupiteľstvo v Komárne ukladá mestskému úradu v Komárne a žiada zabezpečiť zavedenie
elektronickej aukcie na Mestskom úrade v Komárne na všetky druhy verejného obstarávania nad hodnotou
10.000 € bez DPH.
Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov, je verejný
obstarávateľ povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka hromadne zverejniť každý kalendárny štvrťrok,
- všetky štvrťročné správy, ktoré sa týkajú verejného obstarávania sú pravidelne (štvrťročne) zverejňované v profile
verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4284
- aby sme zachovali transparentnosť, štvrťročné správy sú zverejňované aj na webovom sídle mesta Komárno
http://www.komarno.sk/sk/spravy-z-verejnych-obstaravani_4402.html
- tieto štvrťročné správy sú prehľadné a sú prístupné verejnosti (občanom, zamestnancom MsÚ ako aj poslancom
Mestského zastupiteľstva ...)
- v štvrťročných správach sú zahrnuté všetky verejné obstarávania, ktoré boli vykonané za aktuálny kvartál
(obdobie),
- každá zmluva / objednávka, ktorá je výsledkom verejného obstarávania je tiež zverejnená na webovom sídle
Mesta Komárno
Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: http://www.komarno.sk/sk/prebiehajuce-vo_4376.html
Realizované verejné obstarávania:
http://www.komarno.sk/sk/2018_4499.html
Súhrnné správy o zákazkách:
http://www.komarno.sk/sk/spravy-z-verejnych-obstaravani_4402.html

Elektronický kontraktačný systém, www.eks.s. (ďalej len „EKS“) po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk
zostaví automatizovaným spôsobom poradie z predložených Kontraktačných ponúk a Predbežne akceptovanej
ponuky. Ak sa použije elektronická aukcia, EKS po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk a zostavení poradia z
predložených Kontraktačných ponúk a Predbežne akceptovanej ponuky informuje o začatí elektronickej aukcie
Dodávateľa, ktorého ponuka bola predbežne akceptovaná a Dodávateľov, ktorí počas Lehoty na predkladanie
ponúk predložili platnú Kontraktačnú ponuku. Elektronická aukcia začne 15 minút po uplynutí Lehoty na
predkladanie ponúk, a to s prihliadnutím na rozsah denného času, keď je Trhovisko možné používať na zadávanie
zákaziek Trhového poriadku. Elektronická aukcia trvá 20 minút, s opakovanou možnosťou predĺženia o 2 minúty. Ak
Dodávateľ ponúkne novú cenu, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, počas posledných 2
minút trvania elektronickej aukcie, elektronická aukcia sa predlžuje o 2 minúty, ktoré začnú plynúť od pôvodného
skončenia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa po jej prvom predĺžení predĺži o 2 minúty vždy, keď počas jej
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predĺženia Dodávateľ ponúkne novú cenu, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, a to aj
opakovane. Elektronická aukcia skončí žiadny Dodávateľ neponúkne žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky
týkajúce sa minimálnych rozdielov, alebo ak žiadny Dodávateľ neponúkne v lehote nové ceny, ktoré spĺňajú
požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. Ak sa použije elektronická aukcia, EKS po skončení elektronickej
aukcie zostaví automatizovaným spôsobom poradie z predložených ponúk.
Elektronická aukcia prebieha cez certifikovaný aukčný systém na uskutočnenie elektronických aukcií vo verejnom
obstarávaní (http://www.eaukcie.sk). Elektronickej aukcie sa zúčastnia uchádzači, ktorí predložili listovú cenovú
ponuku v lehote na predkladanie cenovej ponuky a splnili všetky podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
Aukčný portál elektronicky zašle uchádzačom výzvu na účasť v elektronickej aukcii. Vstupná hodnota v elektronickej
aukcii je najnižšia hodnota zákazky spolu s DPH zaslaná v listinnej podobe. Elektronická aukcia trvá 20 minút,
s opakovanou možnosťou predĺženia o 2 minúty. Ak uchádzač ponúkne novú, nižšiu cenu, ktorá spĺňa požiadavky
týkajúce sa minimálnych rozdielov, počas posledných 2 minút trvania elektronickej aukcie, elektronická aukcia sa
predlžuje o 2 minúty, ktoré začnú plynúť od pôvodného skončenia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa po jej
prvom predĺžení predĺži o 2 minúty vždy, keď počas jej predĺženia uchádzač ponúkne novú cenu, ktorá spĺňa
požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, a to aj opakovane. Elektronická aukcia skončí, ak žiadny uchádzač
neponúkne žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, alebo ak žiadny
uchádzač neponúkne v lehote nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov.
§ 54 ods. (15) Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ a
obstarávateľ nie sú povinní použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
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