
MESTO KOMÁRNO  

             Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

ZÁPISNICA  Z CELKOVÉHO VYHODNOTENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Názov verejného 

obstarávateľa/prijímateľa: 

Mesto Komárno, 

2. Sídlo verejného 

obstarávateľa/prijímateľa : 

Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 

3. Predmet / názov zákazky: „Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno" 

4. Druh postupu: Nadlimitná zákazka postupom Reverzné verejné 

obstarávanie podľa §66 ods.7, ZVO 

5. Oznámenie v Úradnom vestníku 

EÚ: 

 
Ú. v. EÚ/S S244 

20/12/2017 

509723-2017-SK 
 

6. Oznámenie  vo Vestníku VO 

vedeného ÚVO: 

17572 – MSS 

Vestník č. 251/2017 - 21.12.2017 

7. Dátum a čas rokovania:  09.03.2018  o 09.00 hod. 

8. Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Komárno 

9. Prítomný členovia komisie:  

 

Mgr.Fekete Tamás  -  MsÚ – prednosta 

Ing.Patus Alexander  MsÚ Vedúci odboru 

Ing.Sólymos Ján         MsÚ Vedúci oddelenia 

Ing. Bolyó Robert      vedúci stavebného úradu 

JUDr. Csizmaziová Judita  členka Komisie životného 

prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ 

Komárno 

Ing. Melotíková Dagmar 

10. Zoznam uchádzačov, ktorí 

doručili ponuky v lehote na 

predkladanie ponúk: 

FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 08 Bratislava 

CLEAN CITY spol. s.r.o., Vnútorná okružná 53, 945 

01 Komárno 
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Zápisnica obsahuje obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy 

pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, 

určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. 

 Obchodné mená alebo názvy, Sídla, 

miesta podnikania: 

Cena za predmet zákazky za 48 mesiacov 

s DPH:  

1. FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 

08 Bratislava 

2 749 425,77 eur 

2. CLEAN CITY spol. s.r.o., Vnútorná 

okružná 53, 945 01 Komárno 

1 451 424,00 eur 

Záver :  

Komisia verejného obstarávateľa na rokovaní oznámila uchádzačovi CLEAN CITY spol. 

s.r.o., Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno z akého dôvodu sa stretnutie uskutočnilo a to, 

že jeho ponuka po elektronickej aukcii  prekračuje určenú PHZ v súťažných podkladoch o 

197 984,00 eur bez DPH a tak v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní by mal verejný 

obstarávateľ uvažovať o zrušení predmetného verejného obstarávania.  

Zástupca uchádzača podrobne informoval komisiu verejného obstarávateľa o nákladoch, ktoré 

na túto službu znáša a to oprava a údržba vozového parku, mzdy zamestnancov a ďalšie 

podrobné informácie z akého dôvodu, je jeho cena v ponuke objektívna a nie je možné ju 

znížiť.  

Po odchode uchádzača a skutočnostiach, ktoré komisia verejného obstarávateľa predpokladala 

už v priebehu verejného obstarávania aj na základe skutočnosti, že ponuka druhého uchádzača 

v poradí bola vo výške 2 209 896,30 eur bez DPH a v elektronickej aukcii nemal snahu svoju 

ponuku znižovať, že verejný obstarávateľ do verejného obstarávania nesprávne určil 

predpokladanú hodnotu zákazky, čím nesplnil ustanovenia podľa §6 ZVO.  Komisia 

verejného obstarávateľa na svojom zasadnutí, aby si potvrdila túto skutočnosť, že bola 

nesprávne určená PHZ  poverila predsedu komisie a zodpovednú osobu za predmet obstarania 

preveriť ceny v mestách v okolí Komárna, ktoré sa približne zhodujú počtom obyvateľstva, 

opisom predmetu zákazky a určenými jednotkovými cenami aby prišlo k relevantnému 

porovnaniu cien za služby.  

 

Zasadnutie komisie dňa 09.03.2018 o 9:00 hod.  

Komisia verejného obstarávateľa prijala podklady zodpovednej osoby, ktorá preverovala ceny 

služby v okolitých mestách Kolárovo, Nové Zámky, Hurbanovo, Veľký Meder, Hlohovec, 

Levice, Štúrovo, Dunajská Streda. Je zložité posudzovať jednotkové ceny z dôvodu, že 

oslovené mestá, ktoré poskytli súčinnosť vyhodnocovali predmetné služby v iných 

jednotkových cenách a tak prieskum nesplnil požadovaný účel porovnania.  

Na základe priameho rokovacieho konania s uchádzačom a čiastočne z prieskumu v okolitých 

mestách je možné konštatovať, že verejný obstarávateľ nesprávne stanovil predpokladanú 

hodnotu zákazky do verejného obstarávania.  
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Na základe všetkých dokazovaní a zistení, ktoré komisia verejného obstarávania v priebehu 

verejného obstarávania uskutočnila je možné konštatovať, že uchádzač  CLEAN CITY spol. 

s.r.o., Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno, ponúkol reálne ceny na trhu a tak ak uchádzač 

splnil podmienky účasti, odporučí štatutárovi mesta Komárno podpísať zmluvu s týmto 

uchádzačom.  

 

Splnenie podmienok účasti:  

Uchádzač č. 1: FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 08 Bratislava 

Zábezpeku vo výške  25 000 eur uhradil dňa 21.01.2018 

 Splnenie podmienok účasti:   Splnil/Nesplnil Žiadosť 

o vysvetlenie: 

1. §32 Osobné postavenie:  § 32 ods. 2 zákona, 

Zápis do Zoznamu 

HS  2017/4-PO-

D3383  platné do 

30.04.2020 

Splnil  

2. §33 Finančné a ekonomické 

postavenie:  

Nevyžadoval   

3. §34 Technická a odborná 

spôsobilosť:  

Podľa § 34 ods. 1 

písm. h) 

Certifikátom ISO 

14001:2004 Systém 

environmentálneho 

manažérstva 

JED  

  Certifikátom ISO 

9001:2008 Systém 

manažérstva kvality 

JED  

  Podľa § 34 ods. 1 

písm. j)údajmi 

o strojovom, 

prevádzkovom alebo 

technickom vybavení 

JED  

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má 

uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.  

 

Por. 

č. 

Typ stroja Počet 

1. Zametacie vozidlo vybavené zariadením s tzv. mokrou 

technológiou zametania a vysávania a vybavené so zbernou 

nádobou o objemu  do 2 m3. Vozidlo musí byť vybavené 

GPS systémom monitorovacím a evidujúcim činnosť vozidla 

1 
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a zabezpečený online prístupom pre dvoch zodpovedných 

zamestnancov odberateľa oprávnených potvrdenie 

pracovných denníkov . 

 

2. Zametacie vozidlo vybavené zariadením s tzv. mokrou 

technológiou zametania a vysávania a vybavené so zbernou 

nádobou o objemu minimálne 5 m3. . Vozidlo musí byť 

vybavené GPS systémom monitorujúcim a evidujúcim 

činnosť vozidla a zabezpečený online prístupom pre dvoch 

zodpovedných zamestnancov odberateľa oprávnených 

potvrdenie pracovných denníkov 

 

1 

3. Nákladné vozidlo so sklápacou korbou s úložnou plochou 

min. 6m2. . Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom 

monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla a zabezpečený 

online prístupom pre dvoch zodpovedných zamestnancov 

odberateľa oprávnených potvrdenie pracovných denníkov. 

 

1 

4. Úžitkové vozidlo s uzavretým úložným priestorom 1 

5. Cisternové vozidlo vybavené tryskami na polievanie - 

kropenie pri prednom nárazníku, a tlakovým čerpadlom 

s min. 10 m hadicou a  s objemom nádrže minimálne  7 m3. 

Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom monitorujúcim a 

evidujúcim činnosť vozidla a zabezpečený online prístupom 

pre dvoch zodpovedných zamestnancov odberateľa 

oprávnených potvrdenie pracovných denníkov 

1 

 

Uchádzač č. 2: CLEAN CITY spol. s.r.o., Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno 

Zábezpeku vo výške  25 000 eur uhradil dňa 19.01.2018 

 Splnenie podmienok účasti:   Splnil/Nesplnil Žiadosť 

o vysvetlenie: 

1. §32 Osobné postavenie:  § 32 ods. 2 zákona, 

Zápis do Zoznamu 

HS  2017/4-PO-

E4512  platné do 

07.04.2020 

Splnil  
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2. §33 Finančné a ekonomické 

postavenie:  

Nevyžadoval   

3. §34 Technická a odborná 

spôsobilosť:  

Podľa § 34 ods. 1 

písm. h) 

Certifikátom ISO 

14001:2004 Systém 

environmentálneho 

manažérstva 

Predložil platný 

Certifikát platný do 

07.09.2020 

Splnil 

  Certifikátom ISO 

9001:2008 Systém 

manažérstva kvality 

Predložil platný 

Certifikát platný do 

07.09.2020 

Splnil 

  Podľa § 34 ods. 1 

písm. j)údajmi 

o strojovom, 

prevádzkovom alebo 

technickom vybavení 

Predložil zoznam 

strojného vybavenia 

podľa požiadavky VO 

Splnil 

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má 

uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.  

 

Por. 

č. 

Typ stroja Počet 

1. Zametacie vozidlo vybavené zariadením s tzv. mokrou 

technológiou zametania a vysávania a vybavené so zbernou 

nádobou o objemu  do 2 m3. Vozidlo musí byť vybavené 

GPS systémom monitorovacím a evidujúcim činnosť vozidla 

a zabezpečený online prístupom pre dvoch zodpovedných 

zamestnancov odberateľa oprávnených potvrdenie 

pracovných denníkov . 

 

1 

2. Zametacie vozidlo vybavené zariadením s tzv. mokrou 

technológiou zametania a vysávania a vybavené so zbernou 

nádobou o objemu minimálne 5 m3. . Vozidlo musí byť 

vybavené GPS systémom monitorujúcim a evidujúcim 

činnosť vozidla a zabezpečený online prístupom pre dvoch 

zodpovedných zamestnancov odberateľa oprávnených 

potvrdenie pracovných denníkov 

 

1 

3. Nákladné vozidlo so sklápacou korbou s úložnou plochou 

min. 6m2. . Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom 

monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla a zabezpečený 

1 
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online prístupom pre dvoch zodpovedných zamestnancov 

odberateľa oprávnených potvrdenie pracovných denníkov. 

 

4. Úžitkové vozidlo s uzavretým úložným priestorom 1 

5. Cisternové vozidlo vybavené tryskami na polievanie - 

kropenie pri prednom nárazníku, a tlakovým čerpadlom 

s min. 10 m hadicou a  s objemom nádrže minimálne  7 m3. 

Vozidlo musí byť vybavené GPS systémom monitorujúcim a 

evidujúcim činnosť vozidla a zabezpečený online prístupom 

pre dvoch zodpovedných zamestnancov odberateľa 

oprávnených potvrdenie pracovných denníkov 

1 

Záver zo zasadnutia komisie dňa 09.03.2018 

Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že uchádzač CLEAN CITY spol. s.r.o., 

Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno splnil podmienky účasti a po elektronickej aukcii 

ponúkol verejnému obstarávateľovi ekonomicky výhodnú ponuku 1 451 424,00 eur s DPH, 

odporúča verejnému obstarávateľovi podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom.   

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou: neaplikovalo sa 

Člen komisie - titul, meno a priezvisko, zastupuje Dátum  Podpis 

Mgr.Fekete Tamás  -  MsÚ – prednosta 09.03.2018  

Ing.Patus Alexander  MsÚ Vedúci odboru 09.03.2018  

Ing.Sólymos Ján         MsÚ Vedúci oddelenia 09.03.2018  

Ing. Bolyó Robert      vedúci stavebného úradu 09.03.2018  

JUDr. Csizmaziová Judita  členka Komisie životného 

prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ Komárno 

09.03.2018  

Ing. Melotíková Dagmar bez práva vyhodnocovať 09.03.2018  

 


