
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: 
Vypracovanie projektovej dokumentácie – „Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v 
Komárne" 

Hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky (celková): 105 500,00 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. 57513 – WYS 

zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 276/2021 zo dňa 30.11.2021 

D) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

Neaplikuje sa. 

E) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia 

Neuplatňuje sa – nebol vylúčený žiaden uchádzač 

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 

enlea, s. r. o. 

so sídlom Potočná 925,  

022 01 Čadca 

IČO: 53 766 393 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 77201/L 

Odôvodnenie výberu ponuky úspešného uchádzača: 

Kritériom pre výber úspešného uchádzača bol v zmysle ust. § 44 ods. 3 písm. a) najlepší pomer 

ceny a kvality, pričom boli stanovené dve kritéria:  



• Kritérium č. 1 (K1) - cena za predmet zákazky - váha kritéria 70% 

Maximálny počet 70 bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižšou celkovou cenou za 

predmet zákazky v EUR s DPH.  

Priradenie bodov ostatným uchádzačom v poradí bolo uskutočnené na základe nasledovného 

výpočtu: (Celková cena za predmet zákazky najnižšej ponuky / cena hodnotenej ponuky ) x 70 

bodov 

• Kritérium č. 2 (K2) – lehota dodania projektovej dokumentácie – váha kritéria 30% 

Maximálny počet bodov 30 bude pridelený ponuke uchádzača s najkratšou lehotou dodania 

počítanou v kalendárnych dňoch.  

Priradenie bodov ostatným uchádzačom v poradí bolo uskutočnené na základe nasledovného 

výpočtu: (lehota dodania v kalendárnych dňoch ponuky s najkratšou lehotou dodania / lehota 

dodania hodnotenej ponuky ) x 30 bodov  

V zmysle bodu 3. 3. časti E. súťažných podkladov „Úspešným uchádzačom sa stane 

uchádzač, ktorý získa celkovo najvyšší počet bodov, ktorý sa vypočíta ako súčet bodov 

za jednotlivé čiastkové kritéria, podľa nasledovného vzorca: K (celkové hodnotenie) = K1 

+ K2  

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

vyhodnotila ponuku v nadväznosti na pomer ceny a kvality za najvýhodnejšiu – získala najvyšší 

počet bodov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bol preto uchádzač enlea, s. r. o. úspešný. 

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 


