
Správa o zákazke 

podľa § 24 ods. 2 a ods. 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

A) Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky 

Názov: 
Mesto Komárno 

Sídlo: 
Nám. gen. Klapku 1 

IČO: 
00306525 

Predmet zákazky: 
Komárno-cyklotrasa 

Hodnota zákazky:  

1. Predpokladaná hodnota zákazky (celková): 447 260,24 Eur bez DPH. Z toho: 

1. časť – trasa/vetva A (severná): 208 094,75 Eur bez DPH 

2. časť – trasa/vetva B (južná): 239 165,49 Eur bez DPH 

2. Hodnota zákazky (celková): 349 969,19 EUR bez DPH. Z toho 

1. časť – trasa/vetva A (severná): 161 345,37 Eur bez DPH 

2. časť – trasa/vetva B (južná): 188 623,82 Eur bez DPH 

B) Použitý postup zadávania zákazky 

Podlimitná zákazka podľa ustanovenia § 108 ods. 1 písm. b.) v spojení s ustanovením § 112 

ods. 6 (tzv. reverzný postup) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

C) Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania a 

číslo výzvy 

 

Podlimitná zákazka č. 43612 – WYP 

zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 215/2021 zo dňa 21.09.2021 

D) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

Neaplikuje sa. 

E) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia 

EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 236 403 - 

uchádzač v lehote neposkytol vysvetlenie ponuky, a preto ju verejný obstarávateľ v súlade s 

princípom rovnakého zaobchádzania podľa § 10 ods. 2 ZVO a v zmysle ust. § 53 ods. 5 písm. c) 

bod 2. a ods. 7 ZVO ako uchádzača z verejného obstarávania vylúčil. 

F) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Neaplikuje sa. 



G) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky 

alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom 

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r. o. 

so sídlom Roľníckej školy 873, 

945 01 Komárno 

IČO: 34 096 116 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 7/N 

Odôvodnenie výberu ponuky úspešného uchádzača: 

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola navrhovaná najnižšia celková cena s 

DPH za predmet zákazky, a to podľa bodu 3. časti E. súťažných podkladov – „Úspešný bude ten 

uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú 

neúspešní.“ 

Uchádzač splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a zároveň komisia 

vyhodnotila cenu za predmet zákazky, a to pre každú samostatne hodnotenú časť za prijateľnú. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bol preto uchádzač Špeciálne cestné práce KOREKT 

spol. s r. o. úspešný, a to pre obe časti na ktoré sa zákazka delila. 

H) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, 

priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 

Neaplikuje sa.  

I) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu 

podľa § 135 ods. 1 písm. k) 

Neaplikuje sa. 

J) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 

Neaplikuje sa.  

K) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo 

dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému 

 Neaplikuje sa.  

L) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie 

Neaplikuje sa.  

M) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia 

Neaplikuje sa.  

N) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na 

účely prípravy postupu verejného obstarávania 

Neaplikuje sa.  

 

Vyhotovil: Matej Novotný 

 


