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

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

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

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

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Andrea Kabátová

Telefón: 035/2851 223
E-mail: tender@komarno.sk

Kontaktné osoby vo veciach technických:

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

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: Montáž dreveného altánku na Alžbetin ostrov 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  vystavená objednávka alebo uzatvorená Zmluva o dielo.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je montáž dreveného altánku na Alžbetin ostrov v Komárne.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať drevený altánok rozmerov 3 x 3 m. Altánok požadujeme
dodať s bočnými stenami.

Parametre altánku:

- 4 stranný altánok z borovice – dodaný v rozmeroch 3 x 3 metre,

- altánok musí byť impregnovaný ochranným náterom na drevo a odtieň vo farbe orech,

- altánok musí mať polkruhové výstuže so širokou odkvapovou doskou podporujúcu strechu
a samostatná strecha musí byť osadená na masívnej konštrukcii z lepených hranolov 13 x 13 cm,
ktoré zaručujú dokonalú stabilitu altánku pri nepriazni počasia,

- celková výška nosných stĺpov: 2,40 m,

- výška stĺpov po polkruhové výstuže (ozdoby): 1,85 m,

- výška polkruhových výstuh (ozdôb): 55 cm,

- v cene altánku je krytina strechy – fínsky lepenkový šindel hnedej farby,

V ponúknutej cene musia byť zahrnuté všetky náklady, práce a výkony spojené s plnením
predmetu zákazky, ktoré sú z pohľadu odbornosti potrebné.



4. Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky: 2.300,00 € s DPH

5. Termín realizácie zákazky:

 Termín realizácie: najneskôr 30 dní od prevzatia objednávky / účinnosti zmluvy.

6. Variantné riešenie:

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené variantné
riešenie,  verejný obstarávateľ ho nebude brať do úvahy.

7. Možnosť predloženia ponuky:

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu. Ponúknutá cena
má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá uvedené v opise.

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

 Cena musí byť stanovená v €.

 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 obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky zo strany
verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa.

 Splatnosť faktúry je 30 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 v súlade s opisom predmetu zákazky
(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. 1),



 doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať
verejným obstarávateľom požadovanú službu,

 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 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 :

„Montáž dreveného altánku na Alžbetin ostrov v Komárne“ – NEOTVÁRAŤ“

13. Termín doručenia cenovej ponuky:

 do 7. októbra 2019 do 09.00 hod.
 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku.

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti
uchádzačovi neotvorenú.

14. Kritériá a hodnotenie ponúk:

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania.

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky požiadavky
uvedené v opise predmetu zákazky.

 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na predkladanie cenovej
ponuky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne alebo elektronicky
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

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 – elektronická aukcia nebude použitá

17. 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.

 Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok vyšpecifikovaných vo
výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na vyfinancovanie takého objemu
prác.

 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



Príloha č. 1

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: ............................................................

Fax: ............................................................

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

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

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



Príloha č. 2
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ

Verejný obstarávateľ: Mesto Komárno

Predmet zákazky: Montáž dreveného altánku na Alžbetin ostrov v Komárne

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:    .........................................


