MESTO KOLÁROVO
Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

V Kolárove 24.3.2021
Číslo spisu: 1583/2021
Vybavuje: Ing.Margita Gőghová,
Kontakt: e-mail: skolske@kolarovo.sk, č. tel.: 035/7900914, 0915728135

Oznámenie dôvodu nezrušenia verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodanie vážiaceho
a identifikačného systému pre množstvový zber komunálneho odpau v meste Kolárovo“

Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky na horecitovaný predmet zákazky, odovzdanej
jediným uchádzačom dňa 10.3.2021 oznamujeme, že verejný obstarávateľ sa rozhodol
s uchádzačom: Wama Environmental Solutiions s.r.o., Račianska 88B, Bratislava 831 02 časť
Nové Mesto, IČO: 45914052 uzatvoriť zmluvu podľa predmetu výzvy v cene spolu s DPH
71248,80, z toho na rok pripadajúca čiastka je 47632,80 €, roky 2022-2025: 5904 € ročne.
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 18.1.2021
s termínom predloženia ponuky do 15.2.2021, predpokladaná hodnota zákazky bola
stanovená v hodnote 33433 € bez DPH na dobu 12 mesiacov. Výzva na dodanie
cenovej ponuky bola zverejnená na websídle mesta a boli oslovení 3 možní
dodávatelia, z ktorých odovzdal svoju ponuku len jeden. Verejný obstarávateľ sa
rozhodol zrušiť obstarávanie z dôvodu toho, že pri vyhodnotení sa javilo uzatvorenie
zmluvy na maximálnu možnú dobu (na 5 rokov), nakoľko výdavky zaťažujú najmä
rok 2021, cena za užívanie softvéru je úmerne nižšia, ako sa predpokladalo. Druhým
dôvodom zrušenia bolo vyhľadávanie ďalších možných uchádzačov, nakoľko predmet
zákazky na Slovensku ešte nie je zabehnutý, preto návrh ceny jedného uchádzača
nemusí byť objektívnym odzrkadlením trhu.
2. Druhé verejné obstarávanie bolo vyhlásené 24.2.2021 s termínom predloženia ponuky
do 11.3.2021, predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 63300 € bez
DPH na dobu 60 mesiacov. Výzva na dodanie cenovej ponuky bola taktiež zverejnená
na websídle mesta a boli oslovení štyria dodávatelia, z ktorých odovzdal svoju ponuku
len jeden. Jeho návrh bol 59374 € bez DPH, spolu s DPH to činí 71248,80€. Verejný
obstarávateľ ponuku považuje za prijateľnú, preto sa rozhodol s v úvode citovaným
dodávateľom uzatvoriť zmluvu.

Árpád Horváth,
primátor mesta

