
Mesto Komárno, Nám. 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: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Denisa Vlčková 
 Telefón:  035/ 2851 261 
 E-mail:   denisa.vlckova@komarno.sk 

          

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    PhDr. Ingrid Szabó  
 Telefón:  035/ 2851 267 
 E-mail:   ingrid.szabo@komarno.sk  
 
    Alžbeta Czigleová  
 Telefón:  035/ 2851 302 
 E-mail:   alzbeta.czigleova@komarno.sk 

  
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 Názov zákazky:  „ Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu 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. 

CPV:   45000000-7 Stavebné práce 

   39113600-3 Lavičky 

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

Pred podpisom zmluvy na daný predmet zákazky bude verejný obstarávateľ žiadať 
osobné stretnutie za účelom prejednania predmetu zákazky a za účelom tvaromiestnej 
obhliadky lokalít. 

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. 

 
 

3. Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je  kúpa a osadenie nových altánkov, lavičiek,  smetných košov 
a revitalizácia ohnísk. 
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o  Drevený altánok na sedenie s prístreškom    5ks 
o Betónové lavičky s operadlom   10ks 
o Smetné koše      10 ks 
o Revitalizácia ohnísk a zemné práce 

 Drevený altánok na sedenie s prístreškom 

Parametre:  

 altánok z borovice – dodaný v rozmeroch: podlahová plocha  2 x 2 metre 
a veľkosť strechy 2,5 m x 2,5 m 

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

 strešná krytina musí byť odolná proti UV žiareniu a daždu 

 krytina strechy – fínsky lepenkový šindel hnedej farby-šindle majú byť tiež 
prvotriednej kvality 

 altánok musí byť vybavený so sedením pre 6 až 8 ľudí a stolom 

 Betónové lavičky s operadlom 

Popis:  

 bočnice: vymývaný betón 

 laty: drevené s hrúbkou 4 cm ošetrené náterom  

 farba: teak 

 dĺžka lát:180 cm  ( výška podľa osadenia) 

 stabilná do zeme 

 lavičky vhodné do verejného priestranstva   

 Smetný kôš 

Popis: 

 Objem: 65l 

 pôdorysný rozmer: 400 mm 

 výška: 810 mm  

 vložka: pozinkovaná, vyberateľná 

 materiál: kov, drevo 

 farba: teak 

 ukotvenie koša do betónového základu 

 použiteľné v prostredí: exteriér 

 štvorcový oceľový rám obložený drevom  

 

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

 Vizualizácia predmetu zákazky tvorí prílohu č.3 tejto výzvy na predkladanie cenovej 
ponuky. 

 
Konzultácia ohľadne predmetu zákazky nutná kvôli presným rozmerom! Verejný 
obstarávateľ doporučuje konzultáciu ohľadne predmetu zákazky so zástupcom 



obstarávateľa – PhDr. Ingrid Szabó, 035/28510267, 0948234 899 
ingrid.szabo@komarno.sk, alzbeta.czigleova@komarno.sk.  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky: 10.000 €  s DPH 

5. Variantné riešenie: 

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

 

6. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny:  

 Cenová ponuka sa predkladá spolu na celý predmet zákazky. 

 Cena musí byť stanovená v eurách €. 

 V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, doprava, 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! 

    

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný z grantu NADÁCIE EPH. 

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 

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. 

- fotodokumentácia tovaru 
 

9. Náklady na ponuku:  

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

 

 

10. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 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),  

 ponúknutú cenu na predmet zákazky na celý predmet obstarávania, pričom kritériom  
  na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky  –  

príloha č. 2), 
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 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 
  písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky,  

 fotodokumentáciu predloženého tovaru. 

 

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 Komárno uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla  
  alebo miesta podnikania uchádzača), 

 obal musí byť označený :  
 

„ Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu v Komárne“ 
NEOTVÁRAŤ    VL 

 

12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 13.07.2020 do 9.00 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 vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania. 

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

 

14. 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.   
 

 

15. Použitie elektronickej aukcie:  

  Nie – elektronická aukcia nebude použitá 
 

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, 

 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 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:   

Predmet zákazky:  „ Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu v Komárne“ 

  

 

 

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

 

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

 
 
 

 
Názov tovaru 

Množstvo 
Cena v € bez 
DPH za kus 

Hodnota 
DPH 

Spolu v € s 
DPH 

Drevený altánok na sedenie s 
prístreškom 

5 ks    

Betónové lavičky s operadlom 10 ks    

Smetné koše 10 ks    

Revitalizácia ohnísk, zemné práce  1 ks    

 
 
 
 
 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

 

hodnota DPH  

Cena s DPH  za celý            
predmet zákazky 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 



 

Príloha č. 3) 

 

 


