
SPRÁVA O ZÁZKAZKE PODĽA § 24 

V ROKU 2021 

   TOVARY 

   STAVEBNÉ PRÁCE 

   SLUŽBY 

 Verejná súťaž 

 Užšia súťaž 

 Užšia súťaž so skrátenými lehotami 

 Rokovacie konanie so zverejnením  

 Rokovacie konanie so zverejnením  so skrátenými lehotami 

 Rokovacie konanie bez zverejnenia  

 Súťažný dialóg 

 Inovatívne partnerstvo 

 § 112 - 116 

a) 
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA, PREDMET A HODNOTA ZÁKAZKY, RÁMCOVEJ 
DOHODY ALEBO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU 

a.1) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Úradný názov 

Mesto Komárno 
IČO 
00306525 

Krajina 
Slovensko 

Poštová adresa 

Nám. Gen. Klapku 1 

Mesto/obec 

Komárno 
PSČ 
945 01 

Kontaktné miesto (miesta): Komárno 
Kontaktná osoba: zodpovedná za predmet zákazky: Ing. Attila Kulcsár Szabó 

Telefón 
+421 0910597356 

E-mail:  
attila.kulcsarszabo@komarno.sk 

Fax 

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje) 

Adresa hlavnej stránky iného verejného obstarávateľa (URL): http://www.komarno.sk 

 
  



a.2) Predmet a hodnota zákazky 

a.2.1) Názov zákazky 
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM 

 
 Zákazka  

Vypracovanie rámcovej  
dohody 

 
Vytvorenie dynamického  
 nákupného systému (DNS) 

a.2.2) Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

  Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 

 
Hlavný predmet  45214210-5  

a.2.3) Hodnota zákazky – celková 

 Predpokladaná celková hodnota zákazky nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody,  alebo celkové 
množstvo a rozsah: v rámci DNS, alebo vrátane všetkých častí a opcií, ak je to uplatniteľné (uveďte len číslo) 

 Predpokladaná hodnota bez DPH: 307 980,67 ALEBO                                              

rozpätie                                    od:                    do:                      

Mena:  EUR   

Mena:        

 
Frekvencia a hodnota zadávania zákaziek (ak je známa):                                             

a.2.4) Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)  

(uveďte len celkovú konečnú hodnotu zahŕňajúcu všetky zmluvy/časti a opcie; 
pre informáciu o jednotlivých zmluvách použite časť f.)  toľkokrát, koľkokrát je to 
potrebné) 

Bez  
DPH 

Vrátane 
DPH 

Sadzba 
DPH (%) 

 
Hodnota 271 189,34 ALEBO  

najnižšia ponuka                 /  najvyššia  ponuka                   

ktorá sa brala do úvahy  

Mena:  
EUR 

Mena:    

 
 

 

 pri 
 

 pri 

 

 

 
Pri hodnote za rok, alebo za mesiac uveďte:     počet rokov          ALEBO      počet mesiacov    

 
Dátum uzatvorenia zmluvy: 1.10.2021 

 Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je 
známy (uveďte len číslo, ak je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy)  

 
Hodnota bez DPH:  Mena: €   Podiel 0 (%)  Nie je známe  

 



b) UVEREJNENIE OZNÁMENÍ 

b.1) IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil iný verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii): 1/2021/VO/po 

b.2) ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE (Official Journal of the European Union) 

b.2.1) 
Predbežné oznámenie                                                  ALEBO       Oznámenie o profile kupujúceho       

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:        /S       -                z     /   /         

b.2.2) 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania          

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov 

   ALEBO       Zjednodušené oznámenie (DNS)       

     

 Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ   

b.2.3) 
Oznámenie o  výsledku                                             

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov                   

   ALEBO       

    

 Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:  

b.2.4) 
Iné predchádzajúce uverejnenia (oznámenie/oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky       áno        nie     

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:   

b.3) VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (VVO) 

b.3.1) 
Predbežné oznámenie                                                  ALEBO       Oznámenie o profile kupujúceho       

Číslo oznámenia vo VVO:            -        číslo VVO        z    /   /         

b.3.2) 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania          

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov 

   ALEBO       Zjednodušené oznámenie (DNS)            

        

 Číslo oznámenia vo VVO:  

b.3.3) 
Oznámenie o  výsledku                                             

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov                   

   ALEBO       

    

 Číslo oznámenia vo VVO: 

b.3.4) 

Iné predchádzajúce uverejnenia (oznámenie/oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky       áno        nie     

Výzva na predkladanie ponúk: VVO č. 195 z 20.8.2021 reg. zn. 41455-WYP 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk VVO č. č. 225 z 5.10.2021 reg. zn. 44828-IPP 

 
  



c.1) IDENTIFIKÁCIA VYBRATÝCH ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VÝBERU 

Úradný názov IČO Krajina 
 

Poštová adresa 

Mesto/obec PSČ 
 

Kontaktné miesto (miesta)  

Kontaktná osoba  
Telefón 
 

E-mail:  
 

Fax 
 

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje) 
 

c.2) Odôvodnenie výberu (uveďte stručné odôvodnenie)  

  

d) IDENTIFIKÁCIA VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV ALEBO ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VYLÚČENIA 

d.1) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 

Úradný názov, poštová adresa, mesto PSČ IČO Krajina 

RENOSTAVMAL s.r.o. 

Ul. mieru 1, 
945 01 Komárno 

44786212 Slovensko  

TONEX, spol. s r.o. 

Dunajské nábr. 1152,  
945 01 Komárno 

31429220 Slovensko  

G. Z. Bau, s.r.o. 

Komáromi Kacza 24, 
Komárno 945 01 

46512667 Slovensko  

Kontaktná osoba:  Mail/Telefón 

RENOSTAVMAL s.r.o. 

Alexander Cseh 
renostavmal@gmail.com/ 091102270 

TONEX, spol. s r.o. 

Csaba Farkas 
farkas@baucentrum.sk/ 0905604806 

G. Z. Bau, s.r.o. 

Gejza Zsidek 
g.z.bau.kn@gmail,com/ 0905367674 

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje) 

d.2) Odôvodnenie vylúčenia (uveďte stručné odôvodnenie) 

Na základe žiadosti o vysvetlenie nebolo požadované vysvetlenie predložené v stanovenej lehote. 

e) ODÔVODNENIE VYLÚČENIA MIMORIADNE NÍZKYCH PONÚK  

e.1)  (uveďte stručné odôvodnenie)                                                                  

                                                                                 

mailto:renostavmal@gmail.com/
mailto:farkas@baucentrum.sk/
mailto:g.z.bau.kn@gmail,com/


f.) IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA A ODÔVODNENIE VÝBERU JEHO PONUKY, PODIEL 
ZÁKAZKY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY, KTORÚ MÁ ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ V ÚMYSLE ZADAŤ TRETÍM 
OSOBÁM, AK JE ZNÁMY 

 Rozdelenie na časti 

áno     

nie      

časť číslo    počet častí  

jeden úspešný uchádzač áno  

Zmluva číslo: Zmluva o dielo č. 715/2021 

f.1) Identifikácia úspešného uchádzača skupina dodávateľov 

Úradný názov 
DARTON s.r.o. 

IČO: 
44820551 

Krajina 
Slovensko 

Poštová adresa 

Ulica Práce 4933 

Mesto/obec: 
Komárno 

PSČ 
945 01 

Kontaktné miesto (miesta) Ulica Práce 4933 Komárno 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Šimon 

Telefón 
 0357789 806  

E-mail:  
darton@darton.sk 

Fax 
 

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje) 
 

f.2) Odôvodnenie výberu jeho ponuky (uveďte paragraf a stručné odôvodnenie)  

Po vyhodnotení požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponuky a podmienok účasti a po predložení 
vysvetlení týkajúcich sa predmetu zákazky komisia konštatovala, že predmetom vyhodnotenia ponuky uvedenej 
na prvom mieste v poradí bolo posúdenie plnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na obsah ponuky 
a predmet zákazky.  

Ponuka po vyhodnotení splnenia podmienok účasti obsahovala doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti podľa § 32 až 34 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Dôvodom úspešnosti ponuky 
uchádzača DARTON s.r.o. je skutočnosť, že ponuka sa po hodnotení na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk 
umiestnila na prvom mieste v poradí a zodpovedala požiadavkám na obsah ponuky a predmet zákazky. 

f.3) Hodnota zákazky 

f.3.1) 
Predpokladaná hodnota časti zákazky nákupov na obdobie trvania rámcovej dohody,  alebo množstvo 
a rozsah: v rámci DNS, alebo vrátane opcií, ak je to uplatniteľné (uveďte len číslo) 

 Predpokladaná hodnota bez DPH: 307 980,67 € ALEBO                                              

rozpätie                                    od:                    do:                      

Mena:  €   

Mena:        

f.3.2) 
Hodnota zmluvy  Bez  

DPH 
Vrátane 

DPH 
Sadzba 

DPH (%) 

 
Hodnota: 271 189,34 ALEBO  

najnižšia ponuka                 /  najvyššia  ponuka                   

ktorá sa brala do úvahy  

Mena: € 
 

Mena:    

 
 

 

 pri 
 

 pri 

 

 

 
Pri hodnote za rok, alebo za mesiac uveďte:     počet rokov          ALEBO      počet mesiacov     

 

Dátum uzatvorenia zmluvy: 1.10.2021 

f.4) Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám, ak je 

známy (uveďte len číslo, ak je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy)  

 
Hodnota bez DPH:       Mena: €   Podiel 0 (%)  Nie je známe  

........................... ( f.1);  f.2);  f.3); f.4) použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné (v prípade ak bol úspešný jeden 
uchádzač alebo viac uchádzačov alebo ak ide  o rozdelenie na časti)) ................................... 



g.) ODÔVODNENIE POUŽITIA ROKOVACIEHO KONANIA ALEBO SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU 

g.1) 
 (uveďte paragrafové označenie a stručné odôvodnenie)                                                             

                                                                                

h.) 
ODÔVODNENIE PREKROČENIA LEHOTY PODĽA § 135 ODS. 1 PÍSM. H) A L) A PREKROČENIA PODIELU 
PODĽA § 135 ODS. 1 PÍSM. K) 

h.1) 
(uveďte paragrafové označenie a stručné odôvodnenie)                                                          
                                                                                  

i.) 
ODÔVODNENIE PREKROČENIA LEHOTY PODĽA § 133 ODS.2 

i.1) 
(uveďte paragrafové označenie a stručné odôvodnenie)                                                          
                                                                                  

j) DÔVODY ZRUŠENIA POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY:  

k) ODÔVODNENIE POUŽITIA INÝCH AKO ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE: 

l) ZISTENÝ KONFLIKT ZÁUJMOV:  

Verejný obstarávateľ nezistil žiadny konflikt záujmov zainteresovaných osôb vo vzťahu k záujemcom alebo 
uchádzačom 

m) OPATRENIA PRIJATÉ V SÚVISLOSTI S PREDBEŽNÝM ZAPOJENÍM ZÁUJEMCOV ALEBO UCHÁDZAČOV NA 
ÚČELY PRÍPRAVY POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 

Vzhľadom na špecifické požiadavky na realizáciu stavby, definované v projektovej dokumentácii neboli 
potrebné prípravné trhové konzultácie. 

(uveďte, ak je potrebné vysvetlenie k jednotlivým bodom )  

 


