TE–1545/2017

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa : 09.11.2017
k bodu rokovania číslo :
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2017.11.09 - i ülése
tárgyalásának pontjához.

Informatívna správa o verejnom obstarávaní
Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről
__________________________________________________________________________

Predkladá - Előterjeszti :
PhDr. Ingrid Szabó
Vedúca odboru rozvoja
Fejlesztési főosztály vezetője
Správu vypracoval - Az anyagot kidolgozta :
Ing. Andrea Kabátová
samostatná referentka
önálló ügyintéző
Bolo prerokované - Megtárgyalta :
Komisia finančná pri MZ zo dňa 25.10.2017
Pénzügyi Szakbizottság a 2017.10.25- i ülésén
Komisia pre rozvoj mesta pri MZ zo dňa 23.10.2017
Városfejlesztési Szakbizottság a 2017.10.23- i ülésén
Mestská rada pri MZ zo dňa 02.11.2017
Városi Tanács a 2017.11.02- i ülésén

Materiál obsahuje – Az anyag tartalmazza :
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

1

Stanovisko MsÚ: odporúča prijať návrh na uznesenie
Stanovisko KRM: odporúča prijať návrh na uznesenie (8:0:1)
Stanovisko FK: odporúča prijať návrh na uznesenie (5:0:4)
Stanovisko Rady pri MZ: (4:0:2)

Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie
k informatívnej správe o verejnom obstarávaní

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.07.2017 do 30.09.2017.

2

Dôvodová správa

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 01.07.2017 do 30.09.2017.
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Informatívna správa verejných obstarávaní vykonaných za tretí kvartál roku 2017

Názov predmetu
obstarávania

Kvartál

Predpokladaná
Cena
Cena
hodnota
obstarávania v € obstarávania
zákazky s DPH
bez DPH
v € s DPH

Víťazná
spoločnosť

3Q/2017

5 200,00 €

0,00 €

4 664,41 €

BOLDI PLUS
s.r.o. Komárno

Výmena okien na
prízemí budovy
3Q/2017
materskej školy na
Vodnej ul. v Komárne

7 000,00 €

5 672,22 €

6 806,66 €

RENER s.r.o.
Komárno

Obnova pamätnej
tabule na kaplnke
Kasární v Novej
pevnosti v Komárne

3Q/2017

2 050,00 €

Nie je platca
DPH

2 000,00 €

Restatua s.r.o.
Komárno

Dodanie a inštalácia
medených
odkvapových
zvodových rúr

3Q/2017

5 500,00 €

4 580,05 €

5 496,06 €

Darton s.r.o.
Komárno

Výmena
vodovodných sietí

3Q/2017 331 931,42 €

276 600,00 €

331 920,00
€

GFCH spol. s r.o.
Žilina

Komárno - chodníky
Družstevná a
Gazdovská ul.

3Q/2017 147 867,91 €

122 000,00 €

146 400,00
€

Špeciálne cestné
práce KOREKT
spol. s.r.o.

Výbeh pre psov

Metóda
vykonania VO

Uzavretá
Zmluva /
vystavená
objednávka

§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 Objednávka
o verejnom
obstarávaní
§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015
Zmluva
o verejnom
obstarávaní
§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 Objednávka
o verejnom
obstarávaní
§ 117 - zákazka s
nízkou hodnotou
zákona č. 343/2015 Objednávka
o verejnom
obstarávaní
Elektronický
Zmluva
kontraktačný systém
PODLIMITNÁ
ZÁKAZKA
POSTUPOM
PODĽA § 113
zákona č. 343/2015
Zmluva
Z. z. o verejnom
obstarávaní a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov

Elektronická Uznesenie
aukcia
MZ č.

nie

1425/2017

nie

1296/2017

nie

nie

*áno

1199/2017
1345/2017

áno

682/2016
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335 833,55 €

403 000,26
€

RENON s.r.o.
Komárno

PODLIMITNÁ
ZÁKAZKA
POSTUPOM
PODĽA § 113
zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom
obstarávaní a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov

1 000,00 €

833,33 €

1 000,00 €

TL Holding s.r.o.
Imeľ

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

285,00 €

237,50 €

285,00 €

NOMIland s.r.o.
Košice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

540,00 €

369,91 €

443,89 €

EUROtoner s.r.o.
Nitra

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

Zmluva

nie

Zmluva

áno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

Rekonštrukcia fasády
budovy Župného
3Q/2017 408 000,00 €
domu v Komárne

Interaktívna tabula
pre MŠ K. Kacza 39, 3Q/2017
Komárno
Nábytok pre potreby
MŠ K. Kacza 39,
3Q/2017
Komárno
Tlačiarne pre potreby
MŠ K. Kacza 39,
3Q/2017
Komárno
Organizácia
podujatia Vínne
korzo 09/2017
Oprava
vzduchotechniky v
kuchyni na
Eötvösovej ulici v
Komárne
Kuchynské
vybavenie do ŠJ
Pohraničná č. 9
Vybavenie do ŠJ
Eötvösa 38 v Kn

3Q/2017

10 000,00 €

10 000,00 €

Komárňanský
10 000,00 € okrášľovací spolok
o. z. Komárno

3Q/2017

18 000,00 €

15 000,00 €

18 000,00 €

3Q/2017

10 640,64 €

6 909,17 €

8 291,00 €

COM-KLIMA s.r.o.
Komárno

GASTROTECHNIKA

s.r.o.
Košice
GASTROTECHNIKA

3Q/2017

7 306,80 €

4 332,50 €

5 199,00 €

plus.
Košice

3Q/2017

457,20 €

381,00 €

457,20 €

Ladislav Juhásza
UNIFIX
Komárno

Koberec pre MŠ Dlhá
3Q/2017
ul., Nová Stráž

356,20 €

296,83 €

356,20 €

Ladislav Juhásza
UNIFIX
Komárno

Koberce pre MŠ
Mederčská 38

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

Zmluva

áno

1345/2017
+ Bežné
výdavky
OŠ a Kult.

1296/2017

1296/2017
*áno
1296/2017
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Dvojdverová
chladnička pre
potreby ŠJ Ul. mieru
v Komárne
Potraviny pre ŠJ
Mlieko a mliečne
výrobky 2017/2018
"Revitalizácia
spevnených plôch a
objektov
medziblokových
priestorov sídliska IV.
v Komárne s
uplatnením
ekologických
princípov"
Rozšírenie
existujúcej
komunikácie na ul.
Komenského ústiacej
do námestia sv.
Rozálie v Komárne
Župný dom v
Komárne dokončenie obnovy
vnútorných priestorov
na I. nadzemnom
podlaží - časť maľby
a nátery
Župný dom v
Komárne dokončenie obnovy
vnútorných priestorov
na I. nadzemnom
podlaží - časť
stolárske konštrukcie

3Q/2017

1 824,00 €

3Q/2017 145 400,00 €

3Q/2017

3 000,00 €

3Q/2017 148 000,00 €

3Q/2017

3Q/2017

10 100,00 €

13 900,00 €

1 333,33 €

1 600,00 €

Tibor Németh
Gastrocenter
Okoč

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

121 158,33 €

145 390,00
€

Mabonex Slovakia
s.r.o.
Piešťany

Podlimitná zákazka
s využitím
elektronického
trhoviska

Zmluva

áno

Aquaplan s.r.o.
Komárno

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

Objednávka

nie

Bežné
výdavky
OR

168 938,80
€

NOPE a.s.
Bratislava

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

Zmluva

áno

1345/2016

10 020,21 €

Ing. Majer
Žigmund
Komárno

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

Zmluva

áno

1345/2016

Ján Papp
Modrany

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

Zmluva

áno

1345/2016

2 500,00 €

140 782,33 €

8 350,00 €

Nie je platca
DPH

3 000,00 €

13 979,41 €
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Župný dom v
Komárne dokončenie obnovy
vnútorných priestorov
na I. nadzemnom
podlaží - časť
zdravotechnické
inštalácie
Výtvarné potreby pre
MŠ Eötvösa 64 v
Komárne
Tlačiareň a PC pre
MS K. Kacza 33 v
Komárne
Príslušenstvo do
sociálneho
zariadenia pre MŠ
Lodná 1, Komárno

3Q/2017

2 800,00 €

2 198,45 €

2 638,14 €

Karol Adamek
Komárno

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

3Q/2017

1 300,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

Arka a.s.
Komárno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

3Q/2017

1 215,72 €

Nie je platca
DPH

756,00 €

Pavel Scholtz
B. Bystrica

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

3Q/2017

247,50 €

206,25 €

247,50 €

NOMIland s.r.o.
Košice

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

Elektrický parný
konvektomat pre ŠJ
Komenského

3Q/2017

15 324,32 €

9 425,00 €

11 310,00 €

Gastro Vrábeľ
s.r.o.
Dolný Kubín

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

PVC pre potreby MŠ
Lodná v Kn

3Q/2017

930,00 €

775,00 €

930,00 €

Ladislav Juhásza
UNIFIX
Komárno

Elektronický
kontraktačný systém

Zmluva

*áno

JEG s.r.o.
Komárno

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

Objednávka

nie

Ľudovíť Zakál
Komárno

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

Objednávka

nie

Župný dom v
Komárne dokončenie obnovy
vnútorných priestorov
3Q/2017
na I. nadzemnom
podlaží - časť
zámočnícke
konštrukcie
Oprava sociálneho
zariadenia na 2. NP v
MŠ na Ul. mieru v
3Q/2017
Komárne - časť
Vodoinštalatrske
práce

3 200,00 €

2 500,00 €

2 400,00 €

2 012,08 €

2 880,00 €

2 414,50 €

Objednávka

nie

1345/2016

1345/2016
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Oprava sociálneho
zariadenia na 2. NP v
MŠ na Ul. mieru v
3Q/2017
Komárne - časť
Stavebné práce
"Dodávka
zapestovaných,
kvitnúcich sadeníc
3Q/2017
VIOLA x
Wittrockiana"
Analýza stavu
nakladania s
komunálnym
3Q/2017
odpadom a jeho
vybranými zložkami v
meste Komárno
"Vypracovanie
projektovej
dokumentácie Projektová príprava
stavby "Obnova
polikliniky" pre
územné konanie
"Vypracovanie
projektovej
dokumentácie Zokruhovanie
vodovodu Malá Iža"

3Q/2017

3Q/2017

Selyeho ulica stavebné úpravy
3Q/2017
parkovísk osoboných
vozidiel

3 500,00 €

2 400,00 €

6 952,00 €

22 250,00 €

4 500,00 €

45 945,76 €

2 631,67 €

1 760,77 €

4 158,33 €

1 208,33 €

5 490,00 €

37 900,00 €

3 158,00 €

2 112,92 €

4 990,00 €

1 450,00 €

6 588,00 €

45 480,00 €

Roland Magyar
Nová Osada

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

Objednávka

nie

1296/2017

REX - Ing. Mátyás
A. Komárno

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

Objednávka

nie

Bežné
výdavky
KO

EIB Consult s.r.o.
Bratislava

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

Objednávka

nie

Bežné
výdavky
KO

Ing. Oliver Csemy
Komárno

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

Zmluva

áno

1345/2017

ProBo s.r.o.
Trenčín

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

Objednávka

nie

LevoTek s.r.o.
Komárno

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

Zmluva

áno

1345/2016
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- 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 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.

2

– 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.
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V treťom štvrťroku bolo vykonaných spolu 36 verejných obstarávaní, z toho:
19 verejných obstarávaní bolo vykonaných podľa § 117 č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
14 verejných obstarávaní
kontraktačného systému,

bolo

vykonaných

pomocou

Elektronického

2 verejné obstarávania boli vykonané ako Podlimitná zákazka postupom podľa
§ 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
1 verejné obstarávania boli vykonané ako Podlimitná zákazka s využitím
elektronického trhoviska.
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-verejnychobstaravani_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,
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