
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

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania:

Attila Tóth

Telefón: 035/2851 275
E-mail: attila.toth@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v mestskej časti Nová Stráž

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 rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v mestskej časti Nová Stráž.

Rekonštrukcia bude pozostávať z nasledovných častí:

a) rekonštrukcia strechy na Kultúrnom dome v mestskej časti Nová Stráž,

Podrobný rozpis prác a materiálu je presnejšie rozpísaný v prílohe č. 3a) tejto výzvy na
predkladanie cenovej ponuky.

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

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nutná! Obstarávateľ doporučuje vykonať
obhliadku miesta dodania zákazky v termíne, ktorý bude vopred telefonicky dohodnutý so
zástupcom obstarávateľa Attila Tóth, 0948 677 796.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky:

a) Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v m. č. Nová Stráž 19.999,59 € bez DPH



5. Termín ukončenia zákazky  :

a) rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v mestskej časti Nová Stráž

45 dní od prevzatia staveniska

6. Záručná lehota :

 Záručná lehota na stavebné práce a dodávky je 60 mesiacov a začína plynúť dňom
protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7. Variantné riešenie:

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

8. Možnosť predloženia ponuky:

 Ponuka sa predkladá na zvlášť na jednotlivé časti uvedené v zákazke. 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!

9. 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.

10. 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.

11. Náklady na ponuku:

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

12. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na jednotlivé časti uvedené v predmete zákazky musí
obsahovať:

 Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je
najnižšia cena s DPH na jednotlivé časti predmetu zákazky, (príloha č.2a),

 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.

13. 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 :

„Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v mestskej časti Nová Stráž “
– NEOTVÁRAŤ

14. Termín doručenia cenovej ponuky:

 do 14. októbra 2019 do 09.00 hod.
 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku.

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ich vráti
uchádzačom neotvorené.

15. Kritériá a hodnotenie ponúk:

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky uvedená
v predmete výzvy.

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

16. 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.

17. Použitie elektronickej aukcie:

a) Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v m. č. Nová Stráž áno

 Áno – bude použitá elektronická aukcia. Vstupnými cenami budú ceny v listinnej podobe tých
uchádzačov, ktorí splnili podmienky v predmetnom verejnom obstarávaní.

 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ pokračovať
v postupe zadávania zákazky elektronickou aukciou.

 Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorých ponuky predložené
v listinnej podobe splnili určené podmienky a boli vyhodnotené zriadenou komisiou.



 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom
nadol.

 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom
úplnom vyhodnotení ponúk.

 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese
vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom
nadol.

 Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien
ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v reálnom čase.

 Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie certifikovanom Úradom
pre verejné obstarávanie.

18. 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,

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,

- 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



,
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:                                                               ........................................................ ....



,

Príloha č. 2a)

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ

Verejný obstarávateľ: Mesto Komárno

Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v mestskej časti Nová Stráž

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)

ROZPOČET

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J. cena
[EUR]

Cena celkom
[EUR]

Náklady z
rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3
Zvislé a kompletné

konštrukcie 0,00
1 11 311272348 Murivo nosné 300 mm m3 16,470 0,00

3 3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ
KONŠTRUKCIE 0,00

4 4-VODOROVNÉ
KONŠTRUKCIE

2 11 417321313 Stužujúce pásy a vence zo
železobetónu tr. B 25 m3 9,150 0,00

3 11 417351115 Debnenie stužujúcich pásov a
vencov zhotovenie m2 97,600 0,00

4 11 417351116 Debnenie stužujúcich pásov a
vencov odstránenie m2 97,600 0,00

5 11 417361821 Výstuž stužujúcich pásov,
vencov BSt 500 ( 10505 ) t 0,878 0,00

4 4-VODOROVNÉ
KONŠTRUKCIE 0,00

9
9 - Ostatné konštrukcie a

práce 0,00

6 3 9419550002 Lešenie ľahké prac. Pomocné
výš. Podlahy do 1,9 m m2 375,000 0,00

7 11 998011001 Presun hmôt pre budovy
murované výšky do 6 m t 36,800 0,00

9 9 - Ostatné konštrukcie a
práce 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00
712 Izolácie striech 0,00

8 K 712370070

Zhotovenie povlakovej krytiny
striech plochých PVC-P fóliou

upevnenou prikotvením do
podkladu so zvarením spoju

m2 464,070 0,00

9 M 2833000150
Hydroizolačná mPVC fólia

FATRAFOL 810, hr.1,50 mm
červená

m2 572,000 0,00

10 M 311970001800 vrut do dreva 4,5/50 ks 1 661,000 0,00

13 K 712973895

Detaily k termoplastom
všeobecne, oplechovanie
okraja odkvapovou lištou z

hrubopolpast. plechu RŠ 330
mm

m 85,680 0,00

14 K 712990040
Položenie geotextílie

vodorovne alebo zvislo na
strechy ploché do 10°

m2 464,070 0,00

15 M 6936654900
Separačná, filtračná a

spevňovacia geotextília 300
g/m2

m2 572,000 0,00



,

16 K 998712102
Presun hmôt pre izoláciu

povlakovej krytiny v objektoch
výšky do 6 m

t 2,936 0,00

17 K 712991030

Montáž podkladnej konštrukcie
z OSB dosiek na atike šírky 311 -

410 mm pod klampiarske
konštrukcie - K1

m2 464,07 0,00

18 M 607260000900
Doska OSB 3 Superfinish ECO

P+D nebrúsené hrxlxš
15x2500x1250 mm,

m2 593,75 0,00

764 -
Konštrukcie
klampiarske 0,00

19 K 764352427

Žľaby z pozinkovaného
farbeného PZf plechu,

pododkvapové polkruhové r.š.
330 mm - D8

m 76,000 0,00

20 K 764359411
Kotlík kónický z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, pre rúry s

priemerom do 100 mm - D8
ks 7,000 0,00

21 K 764454434

Montáž kruhových kolien z
pozinkovaného farbeného PZf

plechu, pre zvodové rúry s
priemerom 60 - 150 mm - D3

ks 21,000 0,00

22 M 553440048500
Koleno lisované pozink

farebný K 100, 72°, priemer
100 mm

ks 21,000 0,00

23 K 764454453
Zvodové rúry z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, kruhové

priemer 100 mm
m 21,000 0,00

24 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie

klampiarske v objektoch výšky
nad 6 do 12 m

% 80,000 0,00


