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

Mesto Komárno

2.

Sídlo verejného obstarávateľa :

Námestie generála Klapku č. 1, 945 01 Komárno

3.

Predmet / názov zákazky:

„Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta
Komárno"

4.

Druh postupu:

Stavebné práce

5.

Oznámenie v Úradnom vestníku
EÚ:

6.

Oznámenie (Výzva) vo
Vestníku VO vedeného ÚVO:

7.

Dátum a čas zasadnutia komisie: 28.02.2018 o 15:30 hod.

8.

Miesto otvárania ponúk:

9.

Prítomný členovia komisie:

10.

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

Číslo 17294 –WYP, vo Vestníku č. 248/2017 zo
dňa 18.12.2017

Mestský úrad Komárno
Mgr.FeketeTamás - 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. Dagmar Melotíková bez práva vyhodnocovať
1. Pragokom spol. s.r.o., Novozámocká cesta 1, 945 01
Komárno
2. Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.,
Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Ponuky doručené jednotlivými uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk:
Obchodné mená alebo názvy, Sídla, miesta
podnikania:

Cena za predmet zákazky za 48 mesiacov s DPH:

1.3. Pragokom spol. s.r.o., Novozámocká 824 971,20 eur
cesta 1, 945 01 Komárno
4.
Špeciálne cestné práce KOREKT 623 428,80 eur
2.
spol. s.r.o., Roľníckej školy 873, 945
01 Komárno
3.

Komisia verejného obstarávateľa kontrolou jednotlivých ponúk uchádzačov zistila
pochybenie v ponukách jednotlivých uchádzačov ( jednotkových cenách) a tak ich vyzvala na
opravu chýb v písaní a počítaní, do elektronickej aukcie uchádzači vstupovali s nasledujúcimi
cenami:
Obchodné mená alebo názvy, Sídla, miesta
podnikania:

Cena za predmet zákazky za 48 mesiacov s DPH:

1.5. Pragokom spol. s.r.o., Novozámocká 884 971,20 eur
cesta 1, 945 01 Komárno
6.
Špeciálne cestné práce KOREKT 595 348,80 eur
2.
spol. s.r.o., Roľníckej školy 873, 945
01 Komárno
3.

Ponuky jednotlivých uchádzačov po elektronickej aukcii:
Obchodné mená alebo názvy, Sídla, miesta
podnikania:

Cena za predmet zákazky za 48 mesiacov s DPH:

1.7. Pragokom spol. s.r.o., Novozámocká 187 000,00 eur
cesta 1, 945 01 Komárno
8.
Špeciálne cestné práce KOREKT 189 000,00 eur
2.
spol. s.r.o., Roľníckej školy 873, 945
01 Komárno
3.

MESTO KOMÁRNO
Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Na zasadnutí komisii bolo konštatované, že uchádzači v elektronickej aukcii neriešili
skutočnú potrebu verejného obstarávateľa, a tak zmarili priebeh celého verejného
obstarávania v elektronickej aukcii. Vzhľadom na skutočnosť, že podobná situácia sa stáva vo
verejnom obstarávaní už opakovanie, padol návrh prerokovať v mestskom zastupiteľstve
zrušenie povinnosti, robiť elektronickú aukciu v opakovanom verejnom obstarávaní na
predmet zákazky.
Vzhľadom na skutočnosť, ktorá sa udiala v elektronickej aukcii, verejný obstarávateľ
predmetné verejné obstarávanie zrušil.
Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu
s výhradou: Neaplikovalo sa
Člen komisie - titul, meno a priezvisko, zastupuje

Dátum

Mgr.FeketeTamás - MsÚ – prednosta

28.02.2018

Ing.Patus Alexander MsÚ Vedúci odboru

28.02.2018

Ing.Sólymos Ján

MsÚ Vedúci oddelenia

28.02.2018

Ing. Bolyó Robert

vedúci stavebného úradu

28.02.2018

JUDr. Csizmaziová Judita členka Komisie životného
prostredia, verejného poriadku a dopravy pri MZ Komárno

28.02.2018

Ing. Melotíková Dagmar bez práva vyhodnocovať

28.02.2018

Podpis

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.4)
I.5)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Komárno
IČO: 00306525
Nám. gen. Klapku 1 , 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
„Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno"
Referenčné číslo: 91/ME/2017
Hlavný kód CPV
45233140-2
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je oprava a údržba miestnych komunikácií v meste Komárno v mestských častiach
Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor.
Vykonávané činnosti súvisiace s opravou a údržbou miestnych komunikácií
1)oprava výtlkov, výmoľov, trhlín, oprava a osadenie obrubníkov na miestnych komunikáciách
2)oprava a vyhotovenie dažďových vpustí napojených i nenapojených na verejnú kanalizáciu
3)odčerpávanie stojatých vôd z miestnych komunikácií nevybavených dažďovou vpustov
4)vyhotovenie parkovacích plôch z ekotvárnik na sídliskách
5)celkový monitoring stavu miestnych komunikácií z hľadiska dopravno-bezpečnostného a z hľadiska technického stavu
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45233141-9
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Verejné priestranstvá v meste Komárno
Opis obstarávania
Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých prác:
a)Práce sa vykonávajú na základe odberateľom vystavenej objednávky,
b)Počas prác na miestnych komunikáciách je Zhotoviteľ povinný označiť pracovný priestor podľa platných zákonov a
noriem a uviesť začatie prác do pracovného denníka s uvedením presného času začatia prác. Zápisy do denníka prác
potvrdzuje odberateľ,
c)Oprava konkrétnych výtlkov, výmoľov a trhlín nesmie trvať dlhšie ako 48 hodín od ich začatia. V prípade, ak v rámci
opravy je potrebné betónovať, oprava nesmie trvať dlhšie, ako 72 hodín. (Výnimku tvoria nevhodné poveternostné
podmienky),
d)Opravované výtlky, výmole, trhliny, musia byť označené potrebným počtom dopravných kužeľov z plastu,
e)Kužele musia byť odstránené najneskôr do 1 hodiny po dokonalom spevnení opravovaného úseku,
f)Počas opravy výtlkov, výmoľov alebo trhlín je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby minimálne jeden jazdný pruh
opravovanej miestnej komunikácie zostal priechodný bez prekážok v tomto jazdnom pruhu,
g)Na opravu výtlkov, výmoľov alebo prasklín je Zhotoviteľ povinný použiť liaty asfalt LAS II, LAH II., asfaltobetón AC8,
AC11 a bitúmenovú emulziu na vyspárovanie trhlín s následným použitím zdrsňovacieho materiálu zodpovedajúcemu
danému typu asfaltu,
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h)Monitoring stavu miestnych komunikácií z hľadiska dopravno-bezpečnostného a z hľadiska technického stavu
komunikácií vykonáva Zhotoviteľ počas plnenia predmetu obstarávania. Zistené nedostatky je povinný nahlásiť okamžite
odberateľovi po ich zistení,
i)V prípade nepredvídaných situácií (prepad vozovky, vyhrnutie asfaltu prevažne v letných mesiacoch tvoriaceho
prekážku na komunikácii) je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vhodné označenie porušenej časti komunikácie kvôli
zamedzeniu dopravných alebo iných nehôd do 1 hodiny od výzvy odberateľa alebo polície,
j)Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uzavretie jazdného pruhu alebo celej miestnej komunikácie na žiadosť odberateľa na
základe platného povolenia od príslušných orgánov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.6)

OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.1)

Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená: § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)
VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Uchádzači po elektronickej aukcii vykázali mimoriadne nízku ponuku neakceptovateľnú pre verejného obstarávania.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.03.2018
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