
 Verejný obstarávateľ: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, SR 
Predmet zákazky: Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
  
  

SPRÁVA O ZÁKAZKE 
 

 vypracovaná podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  
  

a) identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa: 
 

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, SR 
  
b) predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného 

systému: 
 

Predmet: „Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.“  
Predpokladaná hodnota:  756 340,00 EUR € bez DPH 
Zmluvná hodnota:  897 129,60 € s DPH 
  
c) použitý postup zadávania zákazky: 
Nadlimitná zákazka 
  
d) dátum uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávateľa: 
 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. 
2021/S 126-333367zo dňa 02.07.2021a vo Vestníku verejného obstarávania č.  154/2021 zo 
dňa  06.07.2021 pod ozn. 31070 -.MSS 
  
e) identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu a identifikáciu 

záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov: 
Neaplikuje sa pre daný postup. 
  
f) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 
Žiaden uchádzač nebol vylúčený.  
  
g) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 
Neaplikuje sa.  
  
h) identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel 

zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím 
osobám, ak je známy: 
 
 
Brantner Nové Zámky s.r.o. 
Viničná 23 
Nové Zámky 940 64 
IČO: 31 440 291 
 



- uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti, požiadavky na ponuku a na predmet zákazky a bol 
vyhodnotený ako úspešný uchádzač na základe kritéria – najnižšia cena vrátane DPH na 
predmet zákazky. Uchádzač predložil v ponuke cenu za celý predmet zákazky vo výške 
897 129,60 € s DPH. 
  
30%  – zadanie podielu zákazky alebo rámcovej dohody 
 
i) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, 

priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2: 
Neboli použité. 
  
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu 

podľa § 135 ods. 1 písm. k): 
Lehota ani podiel neboli prekročené. 
  
k) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2: 
Lehota nebola prekročená. 
  
l) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov 

alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému: 
Zadávaná zákazka nebola zrušená. 
  
m) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: 
Neaplikuje sa. 
  
n) Zistenie konfliktu záujmu a následne prijaté opatrenia: 
Nebol zistený žiaden konflikt záujmu. 
  
o) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na 
účely prípravy postupu verejného obstarávania: 
Trhové konzultácie podľa § 25 neboli aplikované.  
  
p) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:   
  
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu : Poskytnutie služby v oblasti zberu, 
prepravy a zneškodnenia odpadu tvorí jeden neoddeliteľný logický celok a preto nie je logické, 
efektívne a účelné zákazku deliť na jednotlivé dielčie služby / dielčie plnenia. Predmet zákazky 
zahŕňa technicky a technologicky previazané plnenia, je nevyhnutné vykonávať jednotlivé 
úkony/plnenia služieb vo vzájomnej súčinnosti, dodržiavať úroveň kvalitatívnych požiadaviek 
dodávky, zabezpečenie zodpovednostných vzťahov pri realizácii dielčích úkonov pri plnení 
predmetnej zákazky.  
  
Komárno, 07.09.2021   
  
  
  
  

Mgr. Erika Keresztesová 
konateľ/hlavný projektový 
manažér 

 


