
Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č . 1, 945 01 Komárno 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

1. Identifikácia verejného obstarávateFa  

Názov organizácie: Mesto Komárno 
IČO: 00306525 
DIČ: 2021035731 
Sídlo organizácie: Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 

Kontaktná osoba vo vec iach verejného obstarávania: 

Ing. Andrea Kabátová 
Telefón: 035/2851 223 
E-maií: tender@komarno.sk 

Kontaktná osoba vo vec iach predmetu obstarávania: 

lldikó Pintérová 
Telefón: 035/2851 336 
E-mail: ildiko.pinterovaťa)komarno.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

• Názov zákazky: „Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2017-2018" 

• Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 o 
verejnom obstarávaní 

• C P V 90510000 - 5 Likvidácia a spracovanie tukov 

90000000 - 7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie , čistenie 
a environmentálne služby 

• Na dodanie predmetu zákazky bude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva na jeden 
rok. 

3. Opis predmetu zákazky 

• Predmetom zákazky je: 

- kompletné vyčistenie lapačov tukov typu L E 8k a L E 4k - predpokladané čistenie podľa 
prílohy č. 1 tejto výzvy, 

- odčerpať tuk z priestorov lapača, 
- vyčistiť vnútorné priestory pomocou tlakovej vody, 
- prečistiť lapač, 
- napustiť lapač čistou vodou, 

odvoz a likvidácia odpadu. 

• Miesto predmetu obstarávania: 

- ŠJ Eôtvôsova 39, 945 01 Komárno 
- ŠJ Mieru 2, 945 01 Komárno 
- ŠJ Práce 24, 945 01 Komárno 

ŠJ Komenského 3, 945 01 Komárno 
- ŠJ Pohraničná 9, 945 01 Komárno 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

- predpokladaná hodnota zákazky: 3.740,00 € bez DPH 

mailto:tender@komarno.sk


5. Spôsob určenia ceny 

• V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky, vrátane 
všetkých súvisiacich služieb a poplatkov. 

• Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

• Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez 
DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní! 

6. Variantné riešenie  

• Verejný obstarávate!' neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou variantné 
riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby 
nebolo predložené. 

7. Možnosť predloženia ponuky  

• Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky. 

• Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním 
poskytovanej služby, dopravou do miesta poskytovania. 

• Cena musí byť stanovená v €. 

• Cenu žiadame stanoviť podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. 

• V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania  

• Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
• Verejný obstarávate!' neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 
• Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej faktúry. 
• Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

9. Podmienky účasti uchádzačov  

• Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť 

- doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať 
verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže byť kópia oprávnenia 
podnikať alebo nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského 
registra Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym zástupcom. 

10. Náklady na ponuku 

• Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

11. Obsah cenovej ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

• Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (príloha č. 2), 

• základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, 
kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 3), 

• doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, 



ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky 

• Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne na 
adresu: Mestský úrad Komárno, Nám, gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad Komárno. Nám, gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno. 

• Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky. 

• Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje: 

• adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, 

• adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla 
alebo miesta podnikania uchádzača), 

• obálka musí byť označená -

„Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne'' 

NEOTVÁRAŤ. 

13. Termín doručenia cenovej ponuky  

• do Í ÍMS do 12.00 hod. 
• Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

• Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávate!' ju vráti 
uchádzačovi neotvorenú. 

14. Kritériá a hodnotenie ponúk 

• Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. 
• Víťazom sa stane uchádzač, ktorého konečná cena v € za predmet zákazky bude zo 

všetkých predložených ponúk najnižšia. 

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk  

• Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho 
ponuky. 

• Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej 
ponuky. 

16. Použitie elektronickej aukcie  

• nie 

17. Doplňujúce informácie 

• Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy o dielo, 
verejný obstarávate!' môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

• Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného^oJasterávateľa. $ 

Ing. LászEó Stubendek 
primátor mesta 
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Príloha č. 2 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 

Verejný obstarávate!*: Mesto Komárno 

Predmet zákazky: Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne 

Obchodné meno alebo názov uchádzača: 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

hodnota DPH 

Cena s DPH za celý 
predmet zákazky 

Dátum, pečiatka, podpis: 



Príloha č. 3 

Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodné meno alebo názov uchádzača: 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

IČO: 

Právna forma: 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: 

Kontaktné údaje uchádzača: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 

Telefón: 

F a x : 

E-mai l : 

V dňa 

Pečiatka, podpis 


