
1. 

2. 

Zastúpený:  Mgr. Patrik Ruman - predseda predstavenstva; Ing. Bohumír Kóňa - člen predstavenstva; 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia; 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;

 Špecifický cieľ: 4.1.1 - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe SR;

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Sídlo:
E.B. Lukáča 25

945 01  Komárno

IČO: 36537870

DIČ:  2020159735

Záznam z prieskumu trhu

Názov zákazky:

„ Inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie_ čistička odpadových vôd“

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Zadávateľ“):

Zadávateľ zákazky je subjekt, ktorý je podľa zákona o VO obstarávateľom podľa § 9. Na túto konkrétnu zákazku

sa nevzťahujú zákonné postupy pre obstarávateľov ani podľa § 8 ods. 2 ZVO, postupuje prijímateľ pri zadávaní

zákazky podľa kapitoly 3.1 tejto príručky a nie je povinný uplatniť procesné pravidlá podľa kapitoly 3.6. V

zadávanej zákazke sa Obstarávateľ dobrovoľne rozhodol použiť postup podľa kapitoly 3.6 Jednotnej príručky k

procesu VO v aktuálnom platnom znení.

Zadávateľ bude pri tejto zákazke postupovať ako osoba povinná pri obstarávaní postupovať procesným

postupom zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

Obchodný názov: KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

IČ DPH:  SK2020159735

Fotovoltaický zdroj - KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a.s.-čistička odpadových vôd

Zákazka nespadajúca pod zákon o verejnom obstarávaní.

Procesný postup zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac 

ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie

stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. Jedná sa o subjekt, ktorý je podľa zákona o VO obstarávateľom podľa 

§9. Na túto konkrétnu zákazku sa nevzťahujú zákonné postupy pre obstarávateľov ani podľa § 8 ods. 2 ZVO, 

postupuje prijímateľ pri zadávaní zákazky podľa kapitoly 3.1 tejto príručky a nie je povinný uplatniť procesné 

pravidlá podľa kapitoly 3.6. V zadávanej zákazke sa Obstarávateľ dobrovoľne rozhodol použiť postup podľa kapitoly 

3.6 Jednotnej príručky k procesu VO v aktuálnom platnom znení.

 v súvislosti s projektom: 

Mobil: 0915 741 596

e-mailový kontakt: bela.balogh@komvak.sk
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3. 

P.č. Množstvo

1. 1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): 

Druh zákazky:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Lehota dodania predmetu zákazky:

4. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

Vyhodnocovala sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.

Vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom vyhodnotenia je dodávka:

Vymedzenie predmetu zákazky / logický celok

čistička odpadových vôd KOMVaK, kat. úz. Komárno, parc. č. 1526/2, 1527/2, 1527/9, 1520/44, 1520/16,

 1520/9 a 1520/31

Predmetom zákazky je dodanie a montáž FTV elektrárne umiestnenej na zemi na konštrukcii pre čističku

odpadových vôd spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., podľa projektovej

dokumentácie a špecifikácie predmetu kúpy, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov (Príloha č.1 Zmluvy o

dielo).

Dodanie tovarov

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Zadávateľ vyhodnocoval cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet zákazky.

4 mesiace

Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je do 4 mesiacov od vystavenia záväznej objednávky,

pričom k vystaveniu objednávky príde najneskôr do 30.6. 2023.

 Inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie_ čistička odpadových vôd
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5. 

P.č.

Dátum 

odoslania 

písomnej 

výzvy

Oprávnenie 

podnikať v 

súvislosti s 

predmetom 

zákazky

Spôsob overenia 

daného 

oprávnenia

Zákaz účasti 

vo verejnom 

obstarávaní;

Spôsob overenia 

1

8.2.2023 áno www.orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk

2

8.2.2023 áno www.orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk

3

8.2.2023 áno www.orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk

4

8.2.2023 áno www.orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk

5

8.2.2023 áno www.orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk

6

8.2.2023 áno www.orsr.sk neuložený, 

overené na 

www.uvo.gov.sk

SmartIntegra group, s. r. o.

Jókaiho 14

Komárno 945 01

IČO: 45 442 452

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

J.A.G.-TECH s.r.o.

Ul. J.Péczeliho 2731/13

Komárno 945 01

IČO: 46 892 958

Zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych dodávateľov: 

Zadávateľ overil vo verejne dostupných registroch potenciálnych dodávateľov. 

Vyššie uvedení oslovení potenciálni dodávatelia boli oslovení z dôvodu, že spĺňajú podmienky:

➢ sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú

predmetu zákazky;

➢ nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

Zadávateľom boli oslovení nasledovní potenciálni dodávatelia:

Zákazka nespadajúca pod zákon o verejnom obstarávaní. Procesný postup zákaziek zadávaných osobou, ktorej

poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru,

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

Industrytech s. r. o.

Komenského 565/26

Bardejov 085 01

IČO: 50 683 691

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

IC Grid, s. r. o.

Vajnorská 21 A

Bratislava - mestská časť Nové 

Mesto 831 03

IČO: 52 240 894

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

Názo, sídlo a IČO

potenciálneho dodávateľa
Spôsob oslovenia

Dobré Technológie s.r.o.

Matúškovo 144

Matúškovo 925 01

IČO: 44 622 686

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

SOLAR SYSTEM SK s.r.o.

Rudolfa Hanáka 3696/9

Nitra 949 01

IČO: 54 162 645

priame oslovenie – 

písomná výzva zaslaná 

e-mailom

Strana 3 z 6



6. 

P.č.

1

2

7.

P.č.

1

2

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

8.

Umiestnenie / 

Poradie

1

2

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

Zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom záverečného vyhodnotenia na základe kritérií na

vyhodnotenie ponúk:

Všetci uchádzači predložili ponuku v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a stanoveným spôsobom.

Komplexná cena za celý 

predmet zákazky 

v EUR bez DPH*

SmartIntegra group, s. r. o.

Jókaiho 14

Komárno 945 01

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača

J.A.G.-TECH s.r.o.

Ul. J.Péczeliho 2731/13

Komárno 945 01

45 442 452

46 892 958

249 022,00

260 975,00

Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku

SmartIntegra group, s. r. o.

Jókaiho 14

Komárno 945 01

IČO: 45 442 452

J.A.G.-TECH s.r.o.

Ul. J.Péczeliho 2731/13

Komárno 945 01

IČO: 46 892 958

Názo, sídlo a IČO

potenciálneho dodávateľa

Dátum a čas

predloženia 

cenovej ponuky

Komplexná cena za celý 

predmet zákazky 

v EUR bez DPH*

249 022,00

Informácia o tom, ktorí uchádzači predložili cenovú ponuku:

Nasledovní potenciálni dodávatelia predložili svoju ponuku:

Tabuľka s vyhodnotením cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk na určenie poradia:

260 975,00

Spôsob predloženia cenovej 

ponuky
Poznámka

SmartIntegra group, s. r. o.

Jókaiho 14

Komárno 945 01

IČO: 45 442 452

15.02.2023, 22:06 e-mailom Uchádzač predložil ponuku v stanovej 

lehote a stanoveným spôsobom.

J.A.G.-TECH s.r.o.

Ul. J.Péczeliho 2731/13

Komárno 945 01

IČO: 46 892 958

16.02.2023, 09:43 e-mailom Uchádzač predložil ponuku v stanovej 

lehote a stanoveným spôsobom.
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9.

➢ 

➢ 

P.č.

1

2

10.

P.č.

1

2

SmartIntegra group, s. r. o.

Jókaiho 14

Komárno 945 01

45 442 452 spĺňa vyplnená a štatutárom 

podpísaná príloha zmluvy: 

Zmluva o dielo – Príloha č. 1

J.A.G.-TECH s.r.o.

Ul. J.Péczeliho 2731/13

Komárno 945 01

46 892 958 spĺňa Uchádzač bol vyzvaný na 

vysvetlenie/ doplnenie ním 

predloženej ponuky dňa 

16.2.2023. Uchádzač vysvetlil 

a doplnil predloženú ponuku  

dňa 16.2.2023 - predložil 

vyplnenú a štatutárom 

podpísanú prílohu zmluvy: 

Zmluva o dielo – Príloha č. 1 a 

preto bola jeho ponuka 

zaradená do celkového 

hodnotenia.

Vyhodnotenie cenových ponúk - požiadavky na predmet zákazky:

Názo a sídlo uchádzača IČO uchádzača
Požiadavky na predmet 

zákazky

Predložený doklad, ktorý 

preukazuje splnenie 

požiadavky na predmet 

zákazky

Vyhodnocuje sa v zmysle suťažných podkladoch z Výzvy na predkladanie cenových ponuk a to tak, že ak bola

predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie

podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, a to u

všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku a nie iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom

mieste v poradí. Všetky ponuky sa vyhodnocovali z hľadiska splnenia podmienok účasti (pred oslovením sa

táto podmeinka overila u každého osloveného uchádzača) a z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet

zákazky.

Požadované technické požiadavky sú prílohou Návrhu zmluvy - Príloha č. 1 - Špecifikácia Predmetu zmluvy a

cenová ponuka.

SmartIntegra group, s. r. o.

Jókaiho 14

Komárno 945 01

45 442 452 spĺňa, overené na 

www.orsr.sk

J.A.G.-TECH s.r.o.

Ul. J.Péczeliho 2731/13

Komárno 945 01

46 892 958 spĺňa, overené na 

www.orsr.sk

IČO uchádzačaNázo a sídlo uchádzača

Oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, 

ktorá zodpovedá predmetu 

zákazky

Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v rozsahu,

ktorý zodpovedá predmetu obstarávania.

Neuložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Vyhodnotenie cenových ponúk - podmienka účasti:

neuložený, overené na 

www.uvo.gov.sk

neuložený, overené na 

www.uvo.gov.sk

Uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní

Vyhodnocuje sa v zmysle suťažných podkladoch z Výzvy na predkladanie cenových ponuk a to tak, že ak bola

predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie

podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, u

včetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku a nie iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom

mieste v poradí. 
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11.

Identifikácia úspešného uchádzača:

Návrh na plnenie kritérií úspešného uchádzača:

Komplexná cena za celý predmet zákazky:

* Pri neplatcoch DPH sa myslí cena celkom.

Zdôvodnenie výberu:

S vybratým uchádzačom bude uzavretá písomná forma zmluvy:

12.

13.

14.

Predmet zákazky / 

logický celok

Názov z víťaznej cenovej 

ponuky
 Inštalácia fotovoltického 

zdroja elektrickej 

energie_ čistička 

odpadových vôd

LongiSolar,LR4-72HPH-455M

24.02.2023

Zmluva o dielo

Zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky:

Dátum vyhotovenia záznamu z prieskumu trhu:

Schválil:

Mgr. Patrik Ruman - predseda predstavenstva; Ing. 

Bohumír Kóňa - člen predstavenstva; 

(štatutárny zástupca zadávateľa zákazky)

Zadávateľ vyhodnotil cenové ponuky komplexne – komplexnú cenu za celý predmet zákazky, pričom kritériom

na vyhodnotenie cenových ponúk bola najnižšia cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom na celý

predmet zákazky komplexne.

Administratívne spracoval:

Ing. Zuzana Pálovicsová 

(osoba splnomocnená 

na proces zadávania zákazky)

Najnižšia komplexná cena za celý predmet obstarávania.

SmartIntegra group, s. r. o.

Jókaiho 14

Komárno 945 01

IČO: 45 442 452

249 022,00 298 826,40

249 022,00 298 826,40

Víťazný uchádzač splnil podmienky účasti:

➢ je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú

predmetu zákazky;

➢ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Víťazný uchádzač vo svojej ponuke preukázal plnenie požiadaviek zadávateľa na predmet zákazky.

Cena bez DPH* Cena s DPH
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