
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno 
Výzva na prekladanie  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:    003026525 
DIČ:   2021035731 
Sídlo organizácie:  Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 
 
    Ing. Andrea Kabátová 
Telefón:   035/2851 223 
E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk  
 
Kontaktné osoby vo veciach technických: 
    Alžbeta Czigleová 
Telefón:   035/2851 302 
E-mail:   alzbeta.czigleova@komarno.sk 
 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 

Názov zákazky:  Viacúčelové ihrisko – výmena ochrannej siete 
 
Druh zákazky:  § 117 – zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom 

č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplní 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná  Zmluva o dielo alebo vystavená 
objednávka. 

Pred podpisom zmluvy na daný predmet zákazky bude verejný obstarávateľ žiadať 
osobné stretnutie za účelom osobnej obhliadky a presného zamerania skutočného 
stavu ihriska. 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky bude výmena ochrannej siete na viacúčelovom ihrisku v Komárne na 
sídlisku Bašty – Komárno, parcela č. 7051/1 v k. ú. Komárno. 

Verejný obstarávateľ bude požadovať výmenu ochrannej siete s nasledovnými parametrami: 

- okolo ihriska 18 x 33 m nad mantinelom, výška sieťky 2 metre 
- ochranná sieť oko 40/40/3 mm – bezuzlová, farba zelená 
- 2 ks minifutbalová bránka 3 x 2 x 1 m – farba siete zelená 

  

 



Verejný obstarávateľ požaduje: 

- demontáž, likvidáciu demontovaného materiálu, montáž a dopravu nového materiálu  
 
Montážny materiál: 

oceľové lanká, karabínky, kotviace prvky, napínače, lanové svorky, skrutky, matice 

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na 
konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky 
s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.  

Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako 
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako 
požadovaný výrobok. 

Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie za účelom prejednania 
predmetu zákazky je možné uskutočniť v termíne najneskôr do termínu predkladania 
cenovej ponuky a to po telefonickej dohode s kontaktnou, Alžbeta Czigleová, 035 2851 302 
alebo 0911 053 932. 

  

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky:  1.656,48 € bez DPH 
 

5. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

6. Možnosť predloženia ponuky: 

 Ponuka sa prekladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom 
predmetu zákazky. 

 Cena musí byť stanovená  v € 
 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

 
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 na základe 

objednávky zo strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry 
dodávateľa. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 
 

8. 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. 

 

9. Náklady na ponuku: 

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

 

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 predmet obstarávania (príloha č.1), 
 
 Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača, 
 
 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. 2), 

 
 Doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený 

poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu, 
 
 Nacenený výkaz – výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie 

cenovej ponuky, 
 
 Ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 
 

11. 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 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 
 Adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo 

miesta podnikania uchádzača), 
 Obal musí byť označený: 

 
„Výmena ochrannej siete“-„NEOTVÁRAŤ“  

 

12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 Do 21. septembra 2020 do 09.00 hod. 
 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

13. Kritériá a hodnotenie ponúk: 

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



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

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

 
 Uchádzačovi s najlepšou ponúk bude najnižšia cena za celý predmet 
 obstarávania. 
 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky 
 požiadavky uvedené a opise predmetu zákazky. 
 

15. Použitie elektronickej aukcie: 

 Nie 
 

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 a súčasťou 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. 

 

                                                                                                           Ing. arch. Besse Katalin                                                                                               
                             poverená vedúca odboru 

 



Príloha č. 1 
 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
 

 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 

Predmet zákazky: Viacúčelové ihrisko – výmena ochrannej siete 
 

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. 2  
 

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

 

 

 

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



 
Príloha č. 3 

 

Popis 

 

Sieť 

 

Hrúbka 
siete 

 

oko/cm 

 

Farba 

 

Rozmer 
A 

 

Rozmer 
B 

 

Rozmer 
C 

 

Rozmer  

D 

 

ks 

 

m2
/ks 

jedn. 

cena 
% 

Eur/ks s  
DPH 

Eur 
spolu s 

DPH 

siete na krátke 
strany 

bezuzlová 
sieť 

4 4,5 zelená 3 m 18 m 0 m  0 m 2 54     

Siete na dlhé 
strany 

bezuzlová 
sieť 

3 4,5 zelená 3 m 33 m 0 m 0 m 2 99     

Siete na bránky 
uzlová 

sieť 
4 10 

Zelená 

/ b 

biela 

3 m 2 m 0,8 m 1,2 m 2      

Montážne 
súčiastky 

- popis 

        Množstvo      

Oceľové lanko 
4 mm 

 

na 
hornú 
stranu 
siete 

      110 m     

Oceľové lanko 
4mm s obalom 

PVC 
  

na 
spodnú 
stranu 
siete 

     110 m     



Lanová svorka 
5 mm 

        56 ks     

Karabínka 5x50 
po 30 cm. 

        360 ks     

Napínacia 
skrutka 10/100 

        18 ks     

Kotvenie         16      

Šnúra 3 mm na spojovanie siete      1 kg     

Demontáž, 
montáž, 
doprava, 
lešenie 

              

 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

 

hodnota DPH  

Cena s DPH  za celý            
predmet zákazky 

 

 

 

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


