MESTO KOLÁROVO
Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
V Kolárove 22.03.2022
Číslo spisu: 1171/2022
Vybavuje: Ing.Margita Gőghová,
Kontakt:
e-mail: servicevo@kolarovo.sk, č. tel.: 035/7900914, 0915728135
Oznámenie dôvodu nezrušenia verejného obstarávania na predmet zákazky:
Obstaranie motorového vozidla formou finančného leasingu s následnou kúpou auta pre
imobilných občanov, vyhláseného výzvou zo dňa 2.2.2022
Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky na horecitovaný predmet zákazky odovzdanej jediným
uchádzačom dňa 14.2.2022 oznamujeme, že verejný obstarávateľ sa rozhodol s uchádzačom: Porsche
Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.,odštepný závod Nové Zámky, Výpalisko 26 ,94069 Nové Zámky,
Zriaďovateľ: Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava 85104, IČO
:31319459 uzatvoriť zmluvu podľa predmetu výzvy v cene:
Položka
Cena
motorového
vozidla

Celková cena v €
Počet bez DPH s lízingom
vrátane poistného

1ks

28 906,46 €

DPH 20%

Celková cena s DPH s
lízingom vrátane poistného

5 781,30 €

34 687,76 €

Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania v zmysle §57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. Prvé verejné obstarávanie na citovaný predmet zákazky bolo vyhlásené dňa 4.8.2021. Výzva na
dodanie cenovej ponuky bola zverejnená na websídle mesta a boli oslovení 4 možní dodávatelia,
z ktorých ani jeden neodovzdal svoju ponuku. Z tohto dôvodu verejné obstarávanie bolo zrušené
dňom 08.09.2021.
2. Druhé verejné obstarávanie bolo vyhlásené 09.09.2021 s termínom predloženia ponuky do
21.9.2021. Výzva na dodanie cenovej ponuky bola taktiež zverejnená na websídle mesta a boli
oslovení 4 dodávatelia, z ktorých odovzdal svoju ponuku len jeden. Verejný obstarávateľ
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 659/2021 zo dňa 18.10.2021 nezrušil
verejné obstarávanie a ponuku považoval za prijateľnú, preto sa rozhodol s víťazom uzatvoriť
zmluvu. Predložená kúpna zmluva nebola v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ žiadal o predloženie
novej zmluvy v súlade s podmienkami predmetného verejného obstarávania. Z dôvodu
nedodržania kritéria verejného obstarávania verejný obstarávateľ zrušil verejného obstarávania.
3. Tretie verejné obstarávanie bolo vyhlásené 02.02.2022 s termínom predloženia ponuky do
14.2.2022. Výzva na dodanie cenovej ponuky bola taktiež zverejnená na websídle mesta a boli
oslovení 5 dodávatelia, z ktorých odovzdal svoju ponuku len jeden. Verejný obstarávateľ
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 791/2022 zo dňa 21.03.2022 nezrušil
verejné obstarávanie a ponuku považoval za prijateľnú, preto sa rozhodol s Porsche Inter Auto
Slovakia, spol. s.r.o., odštepný závod Nové Zámky, Výpalisko 26 ,94069 Nové Zámky uzatvoriť
zmluvu.

........v.r.................
Árpád Horváth,
primátor mesta

