
Mesto Komárno: Údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno. 

VEREJNÁ SÚŤAŽ- Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže - Zákazka na poskytnutie služby realizovaná v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) postupom podľa ust. § 66 ods.7 
ZVO 

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Komárno 
Sídlo verejného obstarávateľa: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, SR 
  
  

Zápisnica z úvodného vyhodnotenia ponúk 

(pred uskutočnením elektronickej aukcie) 

 
 podľa § 53 ods. 9 a § 54 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
  

  
Predmet zákazky: Údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno. 
Druh postupu: zadávanie nadlimitnej zákazky 
Označenie vo Vestníku verejného obstarávania: Vestník č. 260/2020  zo dňa 10.12.2020 pod ozn. - 44710 - MSS  
a)      Zoznam členov komisie 
Kulcsár Szabó Attila, predseda komisie na vyhodnocovanie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky 
Sólymos János, člen komisie na vyhodnocovanie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky 
Mgr. Nagy Telkesi Mónika, člen komisie na vyhodnocovanie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky 
  
b)      Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky 
O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 08001 Prešov, 
IMPULZ LIGHT spol. s.r.o. Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno, 
Ing. Jozef Horniak - VIALLE Tatranská 3223/63, 93401 Levice, 
  
c)      Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia 
Žiaden uchádzač nebol vylúčený. 
  
d)      Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 
Neaplikuje sa.  
  
e)  Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk: 
 
1. Ing. Jozef Horniak - VIALLE, Tatranská 3223/63, 93401 Levice,, 639 587,90 EUR s DPH 
2. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov,, 639 868,80 EUR s DPH 
3. IMPULZ LIGHT spol. s.r.o., Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno,, 639 949,44 EUR s DPH  
  
f)        Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: 
Komisia posúdi splnenie podmienok účasti stanovených vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch až 
po vyhodnotení ponúk podľa §54. 
  
g)      Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: 
Neaplikuje sa. 
  
POSTUP KOMISIE: 
Verejný obstarávateľ v rámci úvodného vyhodnotenia ponúk vyhodnotil ponuky z hľadiska splnenia náležitosti ponuky 
(Príloha č. 2), požiadaviek na predmet zákazky a z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa súťažných 
podkladov. 
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 ZÁVER: 
 
Po preskúmaní ponúk, predložených do predmetného verejného obstarávania, komisia dospela k záveru, že 
nasledovní uchádzači, ktorí splnili všetky požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v súťažných 
podkladoch a v nadväznosti na úvodné vyhodnotenie ponuky z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa 
súťažných podkladov budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii: 
 
1.O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov, 
 
2.IMPULZ LIGHT spol. s.r.o., Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno, 
 
3.Ing. Jozef Horniak - VIALLE, Tatranská 3223/63, 93401 Levice,  
  
   
Doplňujúce vysvetlenia: 
Neaplikuje sa.  
  
 
 
  
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 – Prezenčná listina  
Príloha č. 2 – Hodnotenie požiadaviek na ponuku a predmet zákazky 
  
  

Titul, Meno Priezvisko Dátum Podpis 

Kulcsár Szabó Attila 13.01.2021  

Sólymos János 13.01.2021  

Mgr. Nagy Telkesi Mónika 13.01.2021  
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Názov verejného obstarávateľa: Mesto Komárno 
Sídlo verejného obstarávateľa: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, SR 
  
  

Zápisnica 
z posúdenia splnenia podmienok účasti 

 
 podľa §40  ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
  

  
Predmet zákazky: Údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno. 
Druh postupu: zadávanie nadlimitnej zákazky 
Označenie vo Vestníku verejného obstarávania: Vestník č. 260/2020  zo dňa 10.12.2020 pod ozn. - 44710 - MSS 
  
a)      Zoznam všetkých uchádzačov  
 
O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 08001 Prešov, 
IMPULZ LIGHT spol. s.r.o. Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno, 
Ing. Jozef Horniak - VIALLE Tatranská 3223/63, 93401 Levice,  
  
b)      Zoznam vybratých záujemcov  
Neaplikuje sa. 
  
c)      Zoznam uchádzačov, u ktorých sa vyhodnocovalo splnenie podmienok účasti: 
 
IMPULZ LIGHT spol. s.r.o., Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno, 
  
  
d)      Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia 
Žiaden uchádzač nebol vylúčený. 
  
e)      Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie 
Neaplikuje sa.  
  
  
POSTUP KOMISIE: 
Komisia (Príloha č. 1 – Prezenčná listina) posúdila splnenie podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch a 
vo Výzve na predkladanie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste až po vyhodnotení ponúk podľa 
§54 (Príloha č. 2).  
  
ZÁVER: 
Komisia po vyhodnotení splnenia podmienok účasti skonštatovala, že nasledovný posudzovaný uchádzač splnili všetky 
podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní: 
 
1.IMPULZ LIGHT spol. s.r.o., Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno 
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Úspešným uchádzačom sa stal  
 
IMPULZ LIGHT spol. s.r.o., IČO: 31447121, Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno 
 
 
 
  
Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač splnil všetky požiadavky na predmet zákazky a požiadavky na 
obsah ponuky, predložil najnižšiu cenu a splnil všetky podmienky účasti, označil verejný obstarávateľ ponuku 
uchádzača za úspešnú. 
  
 
  
Doplňujúce vysvetlenia: 
Neaplikuje sa.  
  
  
  
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 – Prezenčná listina  
Príloha č. 2 – Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  
  
  

Titul, Meno Priezvisko Dátum Podpis 

Kulcsár Szabó Attila 18.01.2021  

Sólymos János 18.01.2021  

Mgr. Nagy Telkesi Mónika 18.01.2021  

  
     
 


