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Zrušenie verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ Mesto Komárno, dňa 15.3.2018 vyhlásil verejné obstarávanie na
predmet zákazky pod názvom: „Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2018“
postupom podľa § 117 – zákazka s nízkou hodnotou v súlade so Zákonom  č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“).

Odôvodnenie zrušenia verejného obstarávania

Uchádzači v predložených cenových ponukách vykázali mimoriadne nízku ponuku na
plnenie predmetu zákazky. Tieto cenové ponuky sú neakceptovateľné pre verejného
obstarávateľa, nakoľko po porovnaní cien s minulými obdobiami, resp. inými cenami na
slovenskom trhu a minimálnymi nákladmi potrenými na vykonanie predmetu zákazky je
vysoká pravdepodobnosť prevedenia nekvalitnej služby. Verejný obstarávateľ a komisia
konštatovala, že v obidvoch prípadoch sa jedná o mimoriadne nízke cenové ponuky, preto
verejný obstarávateľ neaplikoval elektronickú aukciu. Vzhľadom na túto skutočnosť, verejný
obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie zrušil.

PhDr. Ingrid Szabó
             vedúca odboru rozvoja

Príloha

1 x kópia zápisnice z vyhodnotenia ponúk v súlade so ZVO zo dňa 3. apríla 2018



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 :
Mesto Komárno                                                  IČO: 00306525
Mestský úrad Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01  Komárno

2.  Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
Ing. Andrea Kabátová, Ing. Alexander Patus

      3. Názov predmetu obstarávania:

„Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2018“.

Nasledovné spoločnosti boli elektronicky požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet
zákazky  “Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2018 “.

3.1. soostibor@mail.t-com.sk

3.2. info@triod.sk

3.3. sanovet@centrum.sk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená na webovom sídle verejného

obstarávateľa. Termín doručenia cenovej ponuky bol do 27. marca 2018 do 09:00 hod.

V stanovenom termíne doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači.

Ponuka č. 1:

Obch. meno podnikateľa: DDD STAR s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Andreja Hlinku 12/365, Zeleneč

Ponúknutá cena:

- Jednotková cena za 1 ha pozemného postreku bez DPH= 5,00 €
- Suma DPH = 1,00 €
- Cena spolu za 1 ha pozemného postreku s DPH =  6,00 €

Celková cena predmetu zákazky za 2 100 ha

- Cena bez DPH 10.500,00 €
- hodnota DPH   2.100,00 €
- Cena s DPH 12.600,00 €
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Ponuka č. 2:

Obch. meno podnikateľa: ST – ING INVEST s.r.o.
Sídlo podnikateľa: Župná 18, 945 01  Komárno

Ponúknutá cena:

- Jednotková cena za 1 ha pozemného postreku bez DPH= 5,10 €
- Suma DPH = 1,02 €
- Cena spolu za 1 ha pozemného postreku s DPH =  6,12 €

Celková cena predmetu zákazky za 2 100 ha

- Cena bez DPH 10.710,00 €
- hodnota DPH   2.142,00 €
- Cena s DPH 12.852,00 €

5. Vyhodnotenie:

Uchádzači DDD STAR s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku 12/365, Zeleneč
a spoločnosť ST-ING INVEST s.r.o so sídlom Župná 18, 945 01  Komárno
a predložili svoju cenovú ponuku na predmet zákazky „Dezinsekcia proti komárom
v roku 2018“.

Uchádzači v predložených cenových ponukách vykázali mimoriadne nízku ponuku na
plnenie predmetu zákazky. Tieto cenové ponuky sú neakceptovateľné pre verejného
obstarávateľa, nakoľko po porovnaní cien s minulými obdobiami, resp. inými cenami
na slovenskom trhu a minimálnymi nákladmi potrenými na vykonanie predmetu
zákazky je vysoká pravdepodobnosť prevedenia nekvalitnej služby. Verejný
obstarávateľ a komisia konštatovala, že v obidvoch prípadoch sa jedná o mimoriadne
nízke cenové ponuky, preto verejný obstarávateľ neaplikoval elektronickú aukciu.

Vzhľadom na túto skutočnosť, verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie
zrušil.

6. Prítomní na otváraní ponúk:

Ing. Alexander Patus ................................

Ing. Ján Sólymos ................................

Ing. Andrea Kabátová ................................

Zápisnicu vypracovala

Ing. Andrea Kabátová  dňa: 3. apríla 2018 podpis:........................
meno, priezvisko                     deň, mesiac, rok


