MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
ZÁPISNICA Z 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:

„Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta
Komárno "

4.

Druh postupu:

Nadlimitná zákazka postupom Reverzné verejné
obstarávanie podľa §66 ods.7, ZVO

5.

Oznámenie v Úradnom vestníku
EÚ:

6.

Oznámenie vo Vestníku VO
vedeného ÚVO:

Ú. v. EÚ/S S244
20/12/2017
509805-2017-SK
17569 - MSS
Vestník č. 251/2017 - 21.12.2017

7.

Dátum :

09.03.2018 o 10:00 hod

8.

Miesto otvárania ponúk:

Mestský úrad Komárno

9.

Prítomný členovia komisie:

10.

Zoznam uchádzačov, ktorí
doručili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk:

Mgr.Fekete Tamás - MsÚ – prednosta
Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru
Jarábek Igor - MsÚ odborný referent
Ing. Bolyó Robert
vedúci stavebného úradu
JUDr. Csizmaziová Judita členka Komisie životného
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ
Komárno
Ing. Melotíková Dagmar
FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 08 Bratislava
Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.,
Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
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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

723 735,52 eur

2.

Špeciálne cestné práce KOREKT
spol. s.r.o., Roľníckej školy 873, 945
01 Komárno

508 060,80 eur

3.

Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že po elektronickej aukcii ekonomicky výhodnú
ponuku verejnému obstarávateľovi ponúkol uchádzač Špeciálne cestné práce KOREKT spol.
s.r.o., Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno, celkom: 508 060,80 eur s DPH ( t.j. 423 384,00 eur bez
DPH ) . Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom stanovená na 448 000,00

EUR bez DPH.
Zasadnutie komisie verejného obstarávateľa dňa 09.03.2018:
Splnenie podmienok účasti:
Uchádzač č. 1: FCC Bratislava, s.r.o., Bazová 6, 821 08 Bratislava
Zábezpeku vo výške 14 000 eur uhradil dňa 22.01.2018
Splnenie podmienok účasti:
Splnil/Nesplnil

1.

§32 Osobné postavenie:

2.

§33 Finančné a ekonomické
postavenie:

3.

§34 Technická a odborná
spôsobilosť:

§ 32 ods. 2 zákona,
predložil všetky
požadované
doklady a
dokumenty
Nevyžadoval

Splnil

Podľa § 34 ods. 1
písm. j)údajmi
o strojovom,
prevádzkovom alebo
technickom vybavení

Splnil

Žiadosť
o vysvetlenie:

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má
uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
Typ stroja
Počet
1.

Nákladné vozidlá, ktoré musia byť vybavené sypačom

2
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posypového materiálu s užitočnou hmotnosťou min. 7,5 t
alebo s objemom priestoru pre posypový materiál minimálne
5 m3 prispôsobené na posyp chemického materiálu
(priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného)
s moźnosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 g.m-2 a na
posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm (drvený kameň)
s možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m-2 so šírkou
posypu od 3 do 6 m a vybavené hydraulickou radlicou
o šírke minimálne 3,5 m. Vozidlá musia byť vybavené GPS
systémom s online prístupom monitorujúcim a evidujúcim
činnosť vozidla.

2.

Traktory vybavené predným aj zadným náhonom a
s vlečenou radlicou o šírke min. 3m. Traktory musia byť
vybavené GPS systémom s online prístupom monitorujúcim
a evidujúcim činnosť vozidla.

2

3.

Sypače prispôsobené na posyp chemického materiálu
(priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného)
s moźnosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 g.m-2 a na
posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm (drvený kameň)
s možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m-2 so šírkou
posypu od 3 do 6 m vlečené traktorom s užitočnou
hmotnosťou min. 1,5t resp. 2 nákladné vozidlá s vlastným
pohonom s rovnakými parametrami dávkovania a rozsýpania
posypového materiálu a s užitočnou hmotnosťou min. 1,5 t
schopné premávky na užších miestnych komunikáciách.
Tieto vozidlá musia byť vybavené GPS s online prístupom
systémom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.

2

4.

Nakladač pre nakladanie posypového materiálu resp. na
odhŕňanie snehu z križovatiek s nakladacou lyžicou o
objeme min. 1 m3 ,

1

Uchádzač č. 2: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o., Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Zábezpeku vo forme bankovej záruky vo výške 14 000 eur zo dňa 15.01.2018
Žiadosť
Splnenie podmienok účasti:
Splnil/Nesplnil
o vysvetlenie:
1.

§32 Osobné postavenie:

§ 32 ods. 2 zákona,
zapísaný v ZHS
pod číslom
2016/11-PO-D1935
platný do
29.11.2019

Splnil

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
2.

§33 Finančné a ekonomické
postavenie:

Nevyžadoval

3.

§34 Technická a odborná
spôsobilosť:

Podľa § 34 ods. 1
písm. j)údajmi
o strojovom,
prevádzkovom alebo
technickom vybavení

Splnil

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má
uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
Typ stroja
Počet
1.

Nákladné vozidlá, ktoré musia byť vybavené sypačom
posypového materiálu s užitočnou hmotnosťou min. 7,5 t
alebo s objemom priestoru pre posypový materiál minimálne
5 m3 prispôsobené na posyp chemického materiálu
(priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného)
s moźnosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 g.m-2 a na
posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm (drvený kameň)
s možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m-2 so šírkou
posypu od 3 do 6 m a vybavené hydraulickou radlicou
o šírke minimálne 3,5 m. Vozidlá musia byť vybavené GPS
systémom s online prístupom monitorujúcim a evidujúcim
činnosť vozidla.

2

2.

Traktory vybavené predným aj zadným náhonom a
s vlečenou radlicou o šírke min. 3m. Traktory musia byť
vybavené GPS systémom s online prístupom monitorujúcim
a evidujúcim činnosť vozidla.

2

3.

Sypače prispôsobené na posyp chemického materiálu
(priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného)
s moźnosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 g.m-2 a na
posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm (drvený kameň)
s možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m-2 so šírkou
posypu od 3 do 6 m vlečené traktorom s užitočnou
hmotnosťou min. 1,5t resp. 2 nákladné vozidlá s vlastným
pohonom s rovnakými parametrami dávkovania a rozsýpania
posypového materiálu a s užitočnou hmotnosťou min. 1,5 t
schopné premávky na užších miestnych komunikáciách.
Tieto vozidlá musia byť vybavené GPS s online prístupom
systémom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.

2

4.

Nakladač pre nakladanie posypového materiálu resp. na
odhŕňanie snehu z križovatiek s nakladacou lyžicou o
objeme min. 1 m3 ,

1
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Záver:
Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že uchádzač Špeciálne cestné práce
KOREKT spol. s.r.o., Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno, splnil podmienky účasti,
uhradil verejnému obstarávateľovi zábezpeku a ponúkol ekonomicky výhodnú cenu
508 060,80 eur s DPH a tak, komisia verejného obstarávateľa 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
Mgr.Fekete Tamás - MsÚ - prednosta
Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru
Ing.Sólymos Ján

MsÚ Vedúci oddelenia

Jarábek Igor - MsÚ odborný referent

Dátum
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018

JUDr. Csizmaziová Judita
členka Komisie životného
09.03.2018
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ Komárno
Ing. Dagmar Melotíková – bez práva vyhodnocovať

09.03.2018

Podpis

