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Dátum/dátum
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TE- 854/2020
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dôvodová správa - Indoklás:

Na základe uznesenia číslo 588/2012 bod D/ zo dňa 29. marca 2012 Mestský úrad
Komárno, Odbor rozvoja a správy majetku, referát verejného obstarávania vypracoval
informatívnu správu verejných obstarávaní, ktoré boli vykonané v období od
01.04.2020 do 30.06.2020.

•

Uznesenie

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

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Komisie - Hlasovanie
Komisia rozvoja mesta: doporučuje prijať návrh na uznesenie 6:0:0
Finančná komisia: doporučuje prijať návrh na uznesenie 7:0:0
Rada - doporučuje prijať návrh na uznesenie: 6:0:0
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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
2.Q roku 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.04.2020 do
30.06.2020.
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Informatívna správa verejných obstarávaní vykonaných za druhý kvartál roku 2020

Názov predmetu
obstarávania

Úprava spevnených plôch časť Kultúrny dom Nová
Stráž

Úprava spevnených plôch časť Kultúrny dom Kava

Úprava spevnených plôch časť schody pre Železničnej
stanici

Hasičské výzbroje a výstroje

Kúpa a dodania traktora a
krovinorezov

Kvartál

2Q/2020

2Q/2020

2Q/2020

2Q/2020

2Q/2020

Predpokladaná
hodnota zákazky s
DPH

10 398,80 €

9 636,89 €

16 408,50 €

3 213,37 €

18 543,20 €

Cena
obstarávania
v € s DPH

Cena obstarávania
v € bez DPH

nie je platca DPH

Víťazná
spoločnosť

Metóda
vykonania VO

Výsledok
verejného
obstarávania

Elektronická
aukcia

Vida Július
Veľké Kosihy

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

zmluva

nie

FEKKO - STAV
s.r.o. Modrany

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

zmluva

nie

Vida Július
Veľké Kosihy

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

zmluva

áno

3 213,37 €

FLORIAN,
s.r.o., Martin

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

objednávka

nie

17 940,00 €

AGROSERVIS
spol. s. r. o.
Komárno

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

zmluva

nie

8 984,00 €

7 595,00 €

9 114,00 €

nie je platca DPH

15 160,00 €

2 677,81 €

14 950,00 €
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Elektronický systém
právnych informácií - ASPI

2Q/2020

5 988,00 €

4 990,00 €

5 988,00 €

Wolters Kluwer
SR Bratislava

Elektronický systém
právnych informácií - ASPI

2Q/2020

5 988,00 €

0,00 €

0,00 €

zrušená

Vybudovanie fit parku medziblokový priestor Ul.
bubnová a Ul. hviezdna

Pozemná dezinsekcia proti
komárom v roku 2020

Komárno - colnica, cesta
I/64 zmena organizácie
dopravy, objekt - zmena
verejného osvetlenia

Prístrešok pre bicykle Cyklostojany

2Q/2020

2Q/2020

2Q/2020

2Q/2020

10 000,00 €

45 000,00 €

58 351,20 €

79 347,94 €

4 600,00 €

31,00 € / ha

48 150,38 €

66 007,98 €

Elektronický
kontraktačný
systém
Elektronický
kontraktačný
systém

áno

zrušená

zrušená

zmluva

nie

5 520,00 €

AGGER s.r.o.
Martin

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

37,20 € / ha

ST - ING
IVEST, s.r.o.
Komárno

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

zmluva

nie

57 780,46 €

Impulz Light
spol. s.r.o.
Komárno

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

zmluva

áno

BALA a.s.
Holice

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

zmluva

nie

zmluva

nie

zrušená

nie

79 209,58 €

Vypracovanie PD Cyklotrasa - Rákócziho KN

2Q/2020

17 223,25 €

14 352,70 €

17 223,25 €

Aquaplan s.r.o.
Komárno

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

Kompostáreň Komárno

2Q/2020

1 201 102,48 €

0,00 €

0,00 €

zrušená

Podlimitná zákazka
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Revitalizácia športového
areálu na Alžbetinom
ostrove v Komárne

Optimalizácia nákladov za
distribúciu elektrickej
energie

2Q/2020

2Q/2020

18 053,00 €

38 654,00 €

15 480,00 €

12 900,00 €

32 211,67 €

38 654,00 €
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BEDEX Bau
s.r.o.
Hurbanovo

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

zmluva

áno

Citrón s.r.o.
Bratislava

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

zmluva

nie
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V druhom štvrťroku roku 2020 bolo vykonaných spolu 15 verejných obstarávaní, z toho:
12 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,
2 verejných obstarávaní bolo vykonaných pomocou Elektronického kontraktačného systému a
1 verejné obstarávania boli vykonané formou podlimitnej zákazky.
Mestský úrad v Komárne, Odbor rozvoja a správy majetku, 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),
- v informatívnej správe o verejných obstarávaniach Mesta Komárno je ako výsledok verejného obstarávania
uvedené: Zmluva / Objednávka, to však nemusí znamenať, že predmetná Zmluva / Objednávka bola podpísaná
oboma zmluvnými stranami,
- každá zmluva / objednávka, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a je podpísaná oboma zmluvnými
stranami je 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/2020_4534.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
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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
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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