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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Komárno
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Polónyi, zodpovedná za verejné obstarávanie
Telefón: +421 905826576
Email: polonyi@orangemail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.komarno.sk

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Kompostáreň Komárno - strojové vybavenie
Referenčné číslo: 4/2021/VO/po

II.1.2)    Hlavný kód CPV
16700000-2

II.1.3)    Druh zákazky 
Tovary

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia Kompostárne Komárno v nasledovnom rozsahu: 
Kolesový traktor, Príves za traktor, Čelný nakladač s mechanickým paralelogramom, Nesený prekopávač, 
Štiepkovač drevnej hmoty, Rezací a miešací voz na biologické odpady, Triediace sito

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Komárno

II.2.4)    Opis obstarávania:
Vyššie uvedené vybavenie kompostárne je nevyhnutným strojným vybavením každej kompostárne. 
Traktorový príves bude slúžiť na prevoz odpadu a materiálov. Traktorový príves musí byť použiteľný a plne funkčný . 
Čelný nakladač musí byť použiteľný a plne funkčný. Štiepkovač drevnej hmoty musí byť použiteľný a plne funkčný. 
Prekopávač kompostu je potrebný pre správne a kvalitné spracovanie organického odpadu pre potreby spracovania
kompostu. Rezací a miešací voz slúži na samotné spracovanie a prácu s organickým odpadom. Preosievač kompostu
(triediace sito) je určený pre nakladanie s kompostom a jeho následné využitie. 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť B.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010BFK4

II.2.14)Doplňujúce informácie
Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných
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zdrojov verejného obstarávateľa.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 206-535936

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
V.1)    INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY

Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)
Pôvodné oznámenie odoslané cez:  TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2021-535936
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 18.10.2021

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ sa rozhodol zrušiť predmetné verejné obstarávanie v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona č.
343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov vzhľadom na to, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli
dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom
obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na
výsledok verejného obstarávania. Uvedené možné porušenie zákona vyplýva z podania žiadosti o nápravu, smerujúcej k
potrebe rozdelenia predmetu zákazky na jednotlivé časti strojov a zariadení, ktorých spojením vznikne samostatný
funkčný celok, ktorý musí zabezpečiť prepojenie jednotlivých zariadení do jedného fungujúceho celku.

VI.4)    POSTUPY PRESKÚMAVANIA
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:  Revízne postupy vrátane informácií o termínoch sú uvedené v §§
163 až 165 a v §§ 170 až 175 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.11.2021
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