
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 „ďalej len Zákon“)

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:

Ing. Ján Sólymos
Telefón: 035 2851 362
E-mail: jan.solymos@komarno.sk

Ing. Marián Šulák
Telefón: 035 2851 324
E-mail: marian.sulak@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

 Názov zákazky:

Oprava a údržba verejného
osvetlenia v meste Komárno_2020

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

CPV: 50232100 - 1 Údržba pouličného osvetlenia
50232110 - 4 Prevádzka verejného osvetlenia
45310000 – 3 Elektroinštalačné práce
45316100 – 6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích

zariadení
45316110 – 9 Inštalovanie osvetlenia ciest

 Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb
na 6 mesiacov od jej účinnosti, podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno, v mestských
častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová osada, Pavel,
Ďulov Dvor.



Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného
osvetlenia:

a) Odstránenie bežných porúch svetelných bodov VO

b) Odstraňovanie porúch, výmena káblového a vzdušného vedenia a rozvodov VO

c) Montáž, oprava a údržba odberných miest, rozvádzačov, ovládacích prvkov VO

d) Montáž krytov a bezpäticových systémov

e) Oprava, čistenie a udržiavanie svietidiel

f) Výmena zastaraných svietidiel a výložníkov, rozširovanie svetelných bodov v rámci
existujúcej vetvy

g) Výmena, statické zabezpečenie a ochranný náter stožiarov VO

h) Výmena svietidiel za účelom zníženia príkonu a zlepšenia svetelno -  technických
parametrov

i) Zisťovanie stavu elektrických zariadení VO, jeho funkčnosť a poruchy v pravidelných
monitorovacích prehliadkach s podmienkou permanentného zabezpečenia funkčnosti
minimálne 92% všetkých svetelných bodov

j) Pravidelné revízie el. zariadení v zmysle príslušných zákonov a noriem

k) Pasportizácia siete VO

l) Meranie a kontrola spotreby el. energie

m) Vyjadrenie sa k projektovým dokumentáciám a zásahom do siete VO

n) Vykonávanie vytyčovania a označovania zariadení a siete VO

o) Vypracovanie plánu opráv, podľa potreby a vekovej štruktúry zariadení VO

p) Preberanie prípadných nových objektov a zariadení VO

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť požadované služby v rozsahu podľa tejto výzvy na predkladanie cenovej
ponuky a na základe čiastkových písomných objednávok vystavených objednávateľom.

Službou sa pre účely tejto zmluvy rozumie vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou
a údržbou verejného osvetlenia Mesta Komárno.

Sústava verejného osvetlenia Mesta Komárno pozostáva z  4312 svetelných bodov, 2670
stožiarov – stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve Mesta Komárno, 73 rozvádzačov,
podzemného i nadzemného vedenia. Na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného
osvetlenia je dodávateľ povinný mať k dispozícii minimálne 2 nákladné vozidlá vybavené
nadstavbou- montážnou plošinou s dosahom montážnej plošiny do výšky minimálne 12 m,
a minimálne 1 nákladné vozidlo vybavené nadstavbou- montážnou plošinou s dosahom
montážnej plošiny do výšky minimálne 20 m. Všetky úkony, ktoré sa týkajú opravy, údržby
alebo výmeny osvetľovacieho telesa alebo stožiaru vo výške 4 m a viac, je dodávateľ
povinný vykonávať pomocou montážnej plošiny.

Dodávateľ je povinný zriadiť telefónnu linku s predvoľbou 035 a poskytnúť jej telefónne číslo
odberateľovi, na ktorú môžu obyvatelia mesta volať a nahlasovať poruchy vo verejnom
osvetlení. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol zastihnuteľný na tejto telefónnej linke
v reálnom čase (možnosť použitia hlasového záznamníka sa vylučuje).

Dodávateľ je povinný začať odstraňovanie poruchy na verejnom osvetlení do 1 hodiny od
obdržania oznámenia, z ktorého je zrejmé, že došlo k nefunkčnosti na ucelenom úseku
verejného osvetlenia alebo došlo k situácii, keď časť verejného osvetlenia môže ohrozovať
životy alebo majetok občanov. Za nefunkčnosť sa nepovažuje prerušenie dodávky
elektrickej energie, ku ktorému došlo mimo siete verejného osvetlenia.

V prípade potreby výmeny kompletného stožiara, nový stožiar dodá odberateľ.

Dodávateľ je povinný prebrať do správy prípadné nové svetelné body verejného osvetlenia.



Dodávateľ je povinný zabezpečiť takú prevádzku verejného osvetlenia, počas ktorej je
funkčných  v jednom momente minimálne 92% všetkých svetelných bodov. Funkčnosť sa
overuje počas pravidelných kontrol, ktoré vykoná odberateľ spolu s dodávateľom.

Na území Mesta Komárno sú v prevádzke 4 svetelné signalizačné zariadenia ( 2 svetelné
signalizačné zariadenia typu BDE od výrobcu AŽD Bratislava, 1 svetelné signalizačné
zariadenie typu SWARCO VTC a 1 svetelné signalizačné zariadenie typu SWARCO ITC).
Tieto svetelné signalizačné zariadenia treba udržiavať v takom stave, aby permanentne
zabezpečovali plynulú premávku na dotknutých komunikáciách. Prípadné preprogramovanie
zariadení sa môže uskutočniť len na základe pokynu odberateľa a na základe potrebných
povolení. Náklady na projekt a preprogramovanie hradí odberateľ, tieto náklady sa
nezarátavajú do nákladov dodávateľa.

Pod zabezpečením svetelnej výzdoby sa rozumie slávnostné osvetlenie centra mesta
(námestie gen. Klapku, Palatínova ulica, Záhradnícka ulica). Počas slávnostného osvetlenia
sa inštaluje sieťová výzdoba na stromy na námestí, svetelné hady na konáre stromov,
podsvietené motívy na stĺpy verejného osvetlenia a podsvietené motívy nad Palatínovou
ulicou a Záhradníckou ulicou upevnené na oceľových lanách inštalovaných naprieč týchto
ulíc. V rámci zabezpečenia  svetelnej výzdoby sa vykonáva aj kompletná výzdoba
vianočného stromu na námestí gen. Klapku. Pod pojmom zabezpečenia svetelnej výzdoby
sa rozumie inštalácia aj deinštalácia dekoratívnych prvkov.

Vlajková výzdoba počas štátnych osláv a sviatkov zahrňuje inštalovanie a odinštalovanie
štátnych a mestských vlajok v centre mesta podľa požiadaviek odberateľa. Prevažne sa
jedná o posledný aprílový týždeň (Komárňanské dni) a 8. máj.

Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy množstva merných jednotiek položiek jednotlivých
činností uvedených v Prílohe č. 3 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky za podmienky
dodržania jednotkových cien.

Obstarávateľ doporučuje  vykonať obhliadku miesta dodania zákazky v termíne, ktorý bude
vopred telefonicky dohodnutý so zástupcom obstarávateľa Ing. Ján Sólymos, kontakt
035 2851 362 alebo 0940 627 883.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky: 69.500,00 € bez DPH počas trvania Zmluvy

5. Dorozumievanie a vysvetľovanie:

 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom možno uskutočňovať
písomne prostredníctvom pošty, faxom elektronicky alebo telefonicky alebo ich
kombináciou.

 V prípade nejasností, potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávania, uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup
verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej
dokumentácie poskytnutých obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo
u zodpovednej osoby obstarávateľa a Ing. Ján Sólymos, kontakt 035 2851 362 alebo
0940 627 883, jan.solymos@komarno.sk.

 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka
o vysvetlenie doručená najneskôr tri pracovné dni pred lehotou na predkladanie cenovej
ponuky.



6. Typ zmluvy:

 Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzatvorená Zmluva
o poskytnutí služieb medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným
uchádzačom na druhej strane.

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaný
v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý §11 zákona
o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.

 Do Návrhu zmluvy o poskytnutí služieb uchádzač doplní svoje identifikačné údaje,
jednotkové ceny a cenu celkovú a Návrh zmluvy o dielo podpíše. Týmto sa viaže, že ak
bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač, uzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom
za týchto podmienok.

 Konečná cena úspešného uchádzača, ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie, bude
doplnená do zmluvy.

7. Zábezpeka:

 Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.

8. Variantné riešenie:

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu
k požadovanému predmetu zákazky.

 Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

9. Komplexnosť zákazky:

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.

10. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny :

 Cenová ponuka sa predkladá spolu na celý predmet zákazky.

 Cena musí byť stanovená v €.

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

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú  cenu bez DPH,
sadzbu a výšku DPH a navrhovanú cenu vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platca DPH, uvedie to v ponuke!

 Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky  v súlade s prílohou č.3.

 Ponúknutá cena má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá uvedené
v prílohe č.3. Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky a
v prílohe č.3 môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu VO.

 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon
o cenách vykonáva.

 Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa
nesmie meniť počas doby realizácie elektroinštalačných prác. Akékoľvek zmeny sa
môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné
miesta.



 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie:

- navrhovanú  cenu bez DPH

- sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH

- navrhovanú cenu vrátane DPH.

Ak uchádzač / záujemca nie je platca DPH, na skutočnosť upozorní označením

„Nie som platca DPH“.

11. 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 ZOD alebo
objednávky zo strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa.

 Splatnosť faktúry je30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť :

a.) Doklad o oprávnení uskutočňovať elektroinštalačné práce súvisiace s predmetom
zákazky. Uvedenú skutočnosť preukáže dokladom o oprávnení podnikať na
predmet zákazky,

- aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. originál alebo overenú kópiu
živnostenského listu, (predkladá fyzická osoba – podnikateľ alebo príspevková
organizácia – podnikateľ),

- aktuálny výpis z obchodného registra resp., originál alebo overenú kópiu zápisu
do obchodného registra,

- iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov – originál
alebo jeho overená kópia.

Ak uchádzač bude skupina dodávateľov a táto nepredloží požadované doklady
za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.

b.) Doklad o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii minimálne dvoch
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
elektroinštalačných prác. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii osoby
zodpovednej za riadenie.

c.) Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má
uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie elektroinštalačných prác.

Požiadavka verejného obstarávateľa je objektívna z dôvodu, aby uchádzač resp.
záujemca preukázal svoje schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať predmet
zákazky. Je schopný plniť predmet zákazky, požaduje informácie o schopnosti
a praktických skúsenostiach uchádzača, ktoré tvoria predmet zákazky a že má
dostatočné strojové kapacity na bezproblémové plnenie predmetu zákazky
v požadovanej kvalite.

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojového vybavenia,
ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných a
elektroinštalačných prác. Zoznam strojového vybavenia musí obsahovať všetky
technické parametre strojov a fotodokumentáciu strojového vybavenia.



13. Náklady na ponuku:

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

 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa, predložené v lehote na
predkladanie cenovej ponuky sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

14. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať:

 Identifikačné údaje uchádzača, 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),

 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je
najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
(príloha č.2),

 nacenený výkaz (príloha č. 3),

 vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravidlami a úplnosti dokladov
(príloha č. 4),

 čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ (príloha č. 5),

 podpísaný návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 6),

 doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky,

 všetky požadované doklady a zoznamy požadované v bode 12. tejto výzvy na
predkladanie cenovej ponuky,

 kompletnú cenovú ponuku  na CD nosiči, (CD nosič kompletnou vypracovanou
dokumentáciou verejného obstarávania v PDF formáte),

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

15. 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.

 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

 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:

„Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno_2020“ -

NEOTVÁRAŤ !



16. Termín doručenia cenovej ponuky:

 do 7. januára 2020 do 9.00 hod.
 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku.

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

17. Zmena a odvolanie ponuky:

 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe,
podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej
osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného
obstarávateľa.

 Novú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie cenovej ponuky na adresu
verejného obstarávateľa.

 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj
o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže prísť k jej zmene. Za zmenu
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v pásaní a počítaní.

18. Kritériá a hodnotenie ponúk:

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena samostatne za celý predmet
obstarávania v eur s DPH. V prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH,
prípade neplatcu DPH konečná, celková cena za celý predmet obstarávania.

 Cena bude vypracovaná na základe výkazu, ktorý tvorí (prílohu č. 3) tejto výzvy na
predkladanie cenovej ponuky.

 Komisia zostaví zostupné poradie všetkých listinne predložených platných ponúk, ktoré
budú hodnotené podľa celkových cien. Ponuku s najnižšou cenou za daný objekt, zaradí
komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí, pričom
ponuku s najvyššou cenou za objekt zaradí na posledné miesto poradia.

 Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií spolu za celý predmet
zákazky. Vzor návrhu na plnenie kritérií tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie
cenovej ponuky.

 Cena uvedená v návrhu na plnenie kritérií musí byť vyjadrená ako cena za kompletný
objekt zákazky.

 Ceny v € s DPH za predmet zákazky z listinných predložených ponúk uchádzačov sú
vstupnými cenami do elektronickej aukcie.

 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.

 Otváranie ponúk bude neverejné z dôvodu vyhodnotenia verejného obstarávania
elektronikou aukciou.

19. Použitie elektronickej aukcie:

 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.

 Ak do verejného obstarávania bude predložená len jedna cenová ponuka, verejný
obstarávateľ bude postupovať podľa § 54 ods. 15) Zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaná a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená a splnil podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní, bude po ukončení elektronickej aukcii zaslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.

21. 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

( 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: ............................................................

Osoba určená pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii :

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ............................................................

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

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

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

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



Príloha č. 2)
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ

Verejný obstarávateľ: Mesto Komárno

Predmet zákazky: Oprava a údržba verejného osvetlenia
v meste Komárno_2020

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................

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

Dátum, pečiatka, podpis:    ..........................................

Cena bez DPH  v € za celý
predmet zákazky

hodnota DPH

Cena s DPH v €  za celý
predmet zákazky



Príloha č. 3)

Názov oceňovanej položky Merná
jednotka

Cena za
MJ v eur

s DPH

Počet MJ
za 6

mesiacov

Cena
celkom

bez DPH

Cena
celkom s

DPH

Oprava a údržba verejného osvetlenia
počas 6. mesiacov ks 4312

Oprava a údržba svetelných
signalizačných zariadení počas
6. mesiacov

ks 4

Realizácia slávnostnej svetelnej
výzdoby počas 6. mesiacov hod. 132

Realizácia vlajkovej výzdoby počas
štát. sviatkov a osláv počas 6.
mesiacov

hod. 30

Cena celkom za 6 mesiacov v eur:

Dátum, pečiatka, podpis:    ..........................................



Príloha č. 4)

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže,
pravidlami a úplnosti dokladov

Uchádzač / záujemca: .......................................................................

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
„Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno_2020“, ktoré urči verejný
obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky.

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve na predkladanie ponúk a zmluvných
podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť
dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti
požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.

4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré
mi bola právoplatne uložená sankcia,

6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti
s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá
Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

Dátum: .........................................                                   Pečiatka, podpis: ......................................



Príloha č. 5)

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na stavebné práce postupom podľa § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno_2020“

Uchádzač ............................................................, zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho

zástupcu) ......................................................................  ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci

postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného
predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk, týmto

čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá  je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona
č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť
k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za  konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

Dátum: .........................................                                   Pečiatka, podpis: ......................................


