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
Mestský úrad Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno

IČO: 00306525

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
PhDr. Ingrid Szabó, Ing. Andrea Kabátová
3. Opis predmetu obstarávania: „Rozšírenie existujúcej komunikácie na ul. Komenského
ústiacej do námestia sv. Rozálie v Komárne“.
Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky s
názvom „Rozšírenie existujúcej komunikácie na ul. Komenského ústiacej do námestia
sv. Rozálie v Komárne“
3.1.
3.2.
3.3.

ludovit.kukan@nopeas.sk
elsig.krupansky@gmail.com
pavol.navratil@dssw.sk

Výzva na predmetné verejné obstarávanie bola zverejnená na webovom sídle verejného
obstarávateľa. Termín doručenia cenovej ponuky bol do 6. septembra 2017 do 09:00 hod.
V stanovenom termíne doručili svoju cenovú ponuku traja uchádzači.
4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa: NOPE a.s.
Sídlo podnikateľa:
Kazanská 48, 821 06 Bratislava
Ponúknutá cena za predmet zákazky
- Suma DPH
=
- Cena spolu s DPH
=

140.782,33 €
28.156,47 €
168.938,80 €

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa: Dopravná signalizácia SW, a.s.
Sídlo podnikateľa:
Cukrovarská 186, 926 01 Sereď
Ponúknutá cena za predmet zákazky
- Suma DPH
=
- Cena spolu s DPH
=

142.363,02 €
28.472,62 €
170.835,62 €

Ponuka č. 3:
Obch. meno podnikateľa: Elsig Slovensko, s.r.o.
Sídlo podnikateľa:
Krásna 1312/32, 926 01 Sereď
Ponúknutá cena za predmet zákazky
- Suma DPH
=
- Cena spolu s DPH
=

154.814,23 €
30.962,85 €
185.777,08 €

Komisia verejného obstarávateľa dňa 6. septembra 2017 o 14:00 hod. otvárala doručené cenové
ponuky a kontrolovala splnenie podmienok účasti jednotlivých uchádzačov.
Na základe týchto skutočností sa komisia rozhodla vyzvať uchádzača č. 3. Elsig Slovensko,
s.r.o. so sídlom Krásna 1312/32, Sereď o doplnenie predloženej cenovej ponuky a to
o nasledovné doklady:
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce štyri roky doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác. Zoznamom realizovaných stavieb záujemca preukáže, že má
skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek. Záujemca môže na preukázanie
technickej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby.
Komisia žiadala doklady doručiť na Mestský úrad Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1,
945 01 Komárno do 8.9.2017 do 09:00 hod. Ak požadované doklady nebudú verejnému
obstarávateľovi včas doručené, verejný obstarávateľ nebude akceptovať predloženú cenovú
ponuku.
Do stanoveného termínu spoločnosť Elsig Slovensko, s.r.o. so sídlom Krásna 1312/32, Sereď
nepredložila požadované doklady – spoločnosť nesplnila podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ ponuku uchádzača č. 3 neakceptuje.
5. Vyhodnotenie:
V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Rozšírenie existujúcej
komunikácie na ul. Komenského ústiacej do námestia sv. Rozálie v Komárne“ spoločnosť
NOPE a.s., so sídlom Kazanská 48, 821 06 Bratislava a spoločnosť Dopravná signalizácia
SW, a.s., so sídlom Cukrovarská 186/49, 926 01 Sereď

sp l n i l i

podmienky účasti

v predmetnom verejnom obstarávaní.
Odporúča sa verejnému obstarávateľovi, aby na účasť v elektronickej aukcii vyzval
uchádzačov, ktorí splnili podmienky v predmetnom verejnom obstarávaní v zmysle zákona
č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Prítomní na otváraní ponúk:
PhDr. Ingrid Szabó

.................................

Ing. Zuzana Zahorecová

.................................

Attila Tóth

..................................

Ing. Andrea Kabátová

.................................

Rozšírenie existujúcej komunikácie na ul. Komenského ústiacej do nám. sv. Rozálie v
Komárne (62258643)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Mesto Komárno

Ulica:

Námestie generála Klapku 1

Mesto:

Komárno

PSČ:

945 01

IČO:

00306525

Uchádzači
Nazov firmy

ICO

Meno

Priezvisko

E-mail

Adresa

Mesto

PSC

Dopravná signalizácia
SW a. s.

34097139

Pavol

Navrátil

pavol.navratil@dssw.sk

Cukrovarská

Sereď

926 01

NOPE a.s.

35758805

miroslava.lassakova@nopeas.sk Kazanská 48

Vyhodnotenie
Uchádzači

Dopravná
signalizácia SW a.
s.
Pavol Navrátil

Dátum zadania
1. Celková 1.00
cena s
DPH

JC
CC
PO
BO

7.9.2017
14:57:30
170835.62
170835.62
2
[98.8897]

Dátum a čas vygenerovania reportu: 12.09.2017 09:47:30
Certifikovaný systém pre elektronické aukcie
Názov: eAukcie
Verzia: 8.2.0
Vlastník certifikátu: eBIZ Corp s.r.o.
Certifikačná autorita: Úrad pre verejné obstarávanie

NOPE a.s.

7.9.2017
14:57:00
168938.80
168938.80
1
[100.0000]

Bratislava 821 06

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po uskutočnení elektronickej aukcie
k zákazke s názvom
„Rozšírenie existujúcej komunikácie na ul. Komenského ústiacej
do námestia sv. Rozálie v Komárne“

konanej dňa 12. septembra 2017,
zapísanej dňa 12. septembra 2017.

1. Poradie ponúk podľa ceny s DPH pred elektronickou aukciou:
1. 168.938,80 € - NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava
2. 170.835,62 € - Dopravná signalizácia SW a.s., Cukrovarská 186, 926 01 Sereď

Poradie ponúk podľa ceny s DPH po ukončení elektronickej aukcie:
1. 168.938,80 € - NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava
2. 170.835,62 € - Dopravná signalizácia SW a.s., Cukrovarská 186, 926 01 Sereď

3. Stanovisko po uskutočnenej elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia sa konala dňa 12. septembra 2017 od 0900 hod do 0920 hod.
Výsledok elektronickej aukcie je cena vzniknutá v elektronickej aukcii, ktorá je rovnaká ako
najnižšia cenová ponuka zaslaná v listinnej podobe, t.j. 168.938,80 € s DPH.
4. Odporúčanie pre verejného obstarávateľa:
Odporúča sa verejnému obstarávateľovi zaslať oznámenia o výsledku elektronickej aukcie
uchádzačom zúčastnených v procese verejného obstarávania. Na predmet obstarávania bude
vystavená objednávka alebo uzatvorená zmluva.
Verejný obstarávateľ odporúča uzatvoriť Zmluvu o dielo s:
NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava

Zápisnicu vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 12. 9. 2017

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

podpis:........................

