
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 obstarávateľa:

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

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

Kontaktná osoba pre technické veci:

PhDr. Ingrid Szabó
Telefón: 035 2851 267
E-mail: ingrid.szabó@komarno.sk

2. Predmet zákazky :

 Názov zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie
„Rekonštrukcia budovy MŠ na ul. Františkánov v Komárne“

 Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

3. Opis predmetu zákazky:

 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia
budovy MŠ na ul. Františkánov č. 20 v Komárne s cieľom rozšírenia kapacity
škôlky.

 Časť objektu sa funkčne mení na účel rozšírenia kapacít. Jednotlivé priestory
budú nahradené v existujúcej prevádzke. Stavebne je potrebné prepojiť celú
stavbu tak, aby funkčne plnila dané požiadavky, pričom nezasahuje do
základových konštrukcií.

 Výplne okien a dverí sa výrazne nemenia. V strešnej rovine sa navrhujú strešné
okná.

 Zastavaná rekonštruovaná plocha: 132,5 m2

 Čistá úžitková plocha: 116,54 m2

 Počet nadzemných podlaží: 1

 Počet podzemných podlaží: 0



 Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná overenou osobou odborne
spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác.

 Projekt bude vypracovaný a overený osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie
požadovaných prác, bude  dodaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme
a 1 x v elektronickej forme – súbor pdf., Excel, Word...

 V ponúknutej cene musia byť zahrnuté všetky náklady, práce a výkony spojené
s aktualizáciou projektovej dokumentácie, ktoré sú z pohľadu odbornosti
potrebné.

Obhliadka  miesta dodania zákazky nutná! Termín bude vopred telefonicky dohodnutý
s riaditeľkou MŠ – Ildikó Bartová, 035 770 1852. Obhliadka miesta dodania predmetu
zákazky bude vykonaná podľa telefonickej dohode s riaditeľkou MŠ.

4. Možnosť predloženia ponuky:

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s prílohou č.1

 Ponúknutá cena má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá
uvedené v prílohe č.1.

 Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky a v prílohe č.1 môže
byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu VO.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky: 7.066,66 € bez DPH

6. Termín dodania predmetu zákazky:

 Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 10. februára 2019

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

8. Podmienky účasti uchádzačov:

 Doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať
verejným obstarávateľom požadovanú službu (kopia výpisu z obchodného registra,
certifikáty...).

9. Náklady na ponuku:

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

 V cene musia byt zahrnuté aj náklady na dopravu.



10. 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 sortiment obstarávania (príloha č. 1),

 identifikačné údaje uchádzača (príloha č. 2),

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

11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne 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 samostatného obalu.

 Obal musí byť uzatvorený 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),

obal musí byť označený -

Vypracovanie projektovej dokumentácie
„Rekonštrukcia budovy MŠ na ul. Františkánov v Komárne“

- NEOTVÁRAŤ.

12. Termín doručenia cenovej ponuky:

 Do 20. decembra 2018 do 09.00 hod.

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a v neporušenom stave
budú vrátené uchádzačom.

13. Kritériá a hodnotenie ponúk ponúk:

 Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostaví poradie
uchádzačov, pričom kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle úspešnému aj neúspešnému uchádzačovi.

15. Použitie elektronickej aukcie:

 Nie – verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.

16. Doplňujúce informácie:

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:



- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve,

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka.

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu
obstarávania,   verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania
ďalšieho uchádzača    v poradí.

 Verejný obstarávateľ 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 obstarávateľa.

PhDr. Ingrid Szabó
    vedúca odboru rozvoja



Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky :

Vypracovanie projektovej dokumentácie
„Rekonštrukcia budovy MŠ na ul. Františkánov v Komárne“

Názov cena bez
DPH

hodnota
DPH

cena spolu s
DPH

Vypracovanie PD

V ......................., dňa .................

Pečiatka, podpis ...............................................



Príloha č. 2

Identifikačné údaje uchádzača

( v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra))

Obchodné meno alebo názov spoločnosti:        ............................................................

Sídlo alebo miesto podnikania: ............................................................

IČO: ............................................................

DIČ: ............................................................

Právna forma:                                                    ............................................................

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: ............................................................

Číslo účtu: ............................................................

IBAN: .............................................................

Banková inštitúcia: ............................................................

Štatutárny zástupca spoločnosti: ............................................................

Telefón: ............................................................

E-mail: ............................................................

V ......................., dňa .................

Pečiatka, podpis ...............................................


