
Súhrnná správa o zákazke 
 

Podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) 

 
  
1. Druh zákazky, kategória služby: 

  
Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby s názvom: 
   
„Rozšírenie prevádzkového systému sie ťových tla čiarní a ďalšie multifunk čné zariadenia 
a tlačiarne s priradením k programu SafeQ a ScanFlow, dod anie servera s programovým 
vybavením SafeQ a zabezpe čenie servisu na zariadenie po čas 5 rokov, zabezpe čenie 
spotrebného tovaru (tonery, fotovalce, zberné nádob ky a pod.) po dobu 5 rokov. “  
   

2. Predmet zákazky: 
 

Predmetom zákazky je rozšírenie prevádzkového systému sieťových tlačiarní a ďalšie 
multifunkčné zariadenia a tlačiarne s priradením k programu SafeQ a ScanFlow, dodanie servera 
s programovým vybavením SafeQ a zabezpečenie servisu na zariadenie počas 5 rokov, 
zabezpečenie spotrebného tovaru (tonery, fotovalce, zberné nádobky a pod.) po dobu 5 rokov. “ 

 
3. Základné údaje: 

 
a) Identifikácia verejného obstarávate ľa: 

 
 Názov organizácie:   Mesto Komárno 
 IČO:     00306525 
 DIČ:     2021035731 
 Sídlo organizácie:   Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
 V zastúpení:    MUDr. Anton Marek – primátor mesta 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 
      Ing. Andrea Kabátová 
 Telefón:    035/2851 223 
 E-mail:     tender@komarno.sk 

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 
      Ing. Róbert Dobi 
 Telefón:    035/2851 228 
 E-mail:     robert.dobi@komarno.sk 

 
• Celková hodnota zákazky: 675,17 € s DPH 

 
b) Použitý postup zadávania zákazky: 

 Zákazka na poskytnutie služby v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

c) Oznámenia: 
 Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená dňa 7.8.2013 
 http://komarno.sk/content/file/varos/sutazne%20podlkady%20tlaciarne.pdf 
 

d) Identifikácia vylú čených uchádza čov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylú čenia: 
 Vylúčený nebol nikto. 
 

e) Odôvodnenie vylú čenia mimoriadne nízkych ponúk: 
 Žiadny uchádzač nepredložil takúto ponuku. 
  



 
f) Identifikácia úspešného uchádza ča a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 

 
• Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., so sídlom Černyševského 10, 851 01  Bratislava 

  – uchádzač podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk predložil ponuku s najnižšou cenou. 
 

g) Dôvody zrušenia použitého postupu: 
 Zákazka nebola zrušená. 
  
 
 Verený obstarávateľ je v zmysle § 21 ods. 4 povinný zdokumentovať postup verejného 
 obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými prostriedkami.  

 
 
 
V Komárne, 16.8.2013 

 


