UZNESENIA ZO 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2012
____________________________________________________________________________
502/2012
uznesenie
k návrhu na overovateľov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
-

JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Štefan Bende.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

1

UZNESENIA ZO 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2012
____________________________________________________________________________
503/2012
uznesenie
k návrhu programu 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. januára 2012
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Interpelácie
Kontrola plnenia uznesení
Podmienky a podklady k verejným obstarávaniam na zabezpečenie verejnoprospešných
služieb a prác v meste Komárno
5. Informatívna správa o príprave prechodu spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o. na digitálne
televízne vysielanie
6. Rôzne
7. Záver

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

2

UZNESENIA ZO 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2012
____________________________________________________________________________
504/2012
uznesenie
na prípravu podmienok a podkladov k verejnému obstarávaniu „Čistenie verejných
priestranstiev Mesta Komárno“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu „Čistenie verejných priestranstiev
Mesta Komárno“, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť zapracovanie schválených podmienok a podkladov do súťažných podkladov
verejného obstarávania a vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle § 24 zákona č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie zmluvného dodávateľa na
vykonávanie verejnoprospešných služieb – čistenia verejných priestranstiev Mesta
Komárno v súlade s bodom A/ uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Príloha k uzneseniu číslo 504/2012
Opis predmetu obstarávania
1. Názov verejného obstarávania: „Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno".
1.1

Druhy služieb zahŕňajúcich čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno :
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11

Strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov
Ručné čistenie a dočisťovanie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
Vyprázdnenie malých smetných košov
Čistenie autobusových zastávok a nástupíšť
Jarné zametanie a čistenie ulíc s odstránením zbytkov posypových
materiálov po zimnej kalamite
Zber a odvoz nadrozmerného odpadu
Jarné a jesenné čistenie mesta (zber a odvoz odpadu s veľkokapacitnými
kontajnermi)
Likvidácia divokých skládok odpadu
Zimná údržba pozostávajúca z ručného odhŕňania snehu a ručného posypu
pešej zóny, autobusových zastávok, parkových chodníkov
Vyprázdnenie nádob na výkaly pre psov s doplnením sáčkov
Polievanie - kropenie spevnených verejných priestranstiev a ulíc polievacím
vozidlom

2. Všeobecné požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:
2.1. Jednotlivé služby vykonávať len po odsúhlasení s príslušným zamestnancom Mesta
Komárno, ktorý ich vykonanie následne potvrdí v denníku vykonaných služieb.
Komunikácia medzi odberateľom a dodávateľom prebieha telefonicky alebo osobne.
2.2. Dodávateľ je povinný začať vykonávať požadovanú službu najneskôr do 4 hodín od
chvíle, keď sa o nej dozvedel od odberateľa . V prípade, že v časovom úseku 4 hodín
(od obdržania požiadavky od odberateľa do najneskoršieho termínu začatia
vykonávania požadovaných služieb) skončí pracovná doba dodávateľa, dodávateľ je
povinný začať vykonávanie požadovanej služby v nasledujúci pracovný deň ihneď od
začiatku pracovnej doby dodávateľa.
2.3. V prípade nepriaznivého počasia (zimná kalamita, resp. husté sneženie) alebo
nepredvídaných situácií, ktoré majú negatívny vplyv z hľadiska ochrany životného
prostredia na okolie a treba konať okamžite sa dodávateľ zaväzuje poskytovať služby
súvisiace s odvrátením nepriaznivého stavu na verejných priestranstvách na základe
požiadavky odberateľa aj počas dní pracovného voľna a sviatkov. Poskytovanie služieb
v takýchto prípadoch je dodávateľ povinný začať do 2 hodín od obdržania požiadavky
od odberateľa.
2.4. Odpad pochádzajúci z čistenia verejných priestranstiev, z divokých skládok, objemný
odpad netriedený je povinný dodávateľ uložiť na riadenú skládku v Iži – Bokroš, ktorá je
vzdialená od mesta cca. 10km. Poplatok za uloženie odpadu hradí odberateľ. Triedený
odpad je povinný dodávateľ uložiť na zberový dvor na Harčášskej ceste, ktorej
zriaďovateľom je Mesto Komárno a je vzdialený od stredu mesta cca. 3 km.
2.5. Dodávateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz,
najneskôr v 5. deň nasledovného mesiaca, pričom súčasťou faktúry bude pracovný
denník obsahujúci presný časový rozpis jednotlivých činností, potvrdený odberateľom.
Potvrdzovanie pracovného denníka odberateľom prebieha priebežne, najneskôr
v nasledujúci pracovný deň po vykonaní konkrétnej služby.
3. Konkrétne požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:
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3.1. Na zabezpečenie strojného čistenia miestnych komunikácií a chodníkov musí mať
odberateľ k dispozícii minimálne 2 zametacie vozidlá vybavené zariadením s tzv.
mokrou technológiou zametania a vysávania a vybavené so zbernou nádobou, pričom
minimálne jedno vozidlo musí mať objem nádrže pre odpad minimálne 1,5m3 a druhé
vozidlo musí mať objem nádrže pre odpad minimálne 5 m3 . Čistenie krajníc miestnych
komunikácií po skončení zimného obdobia sa na základe pokynu odberateľa v ťažko
prístupných miestach vykonáva ručne, v rámci tzv. "kôpkovania" krajníc. Na sídliskách
mesta Komárno je akútny problém s parkovaním, z tohoto dôvodu veľké množstvo
osobných vozidiel parkuje permanentne pri krajniciach hlavných ťahov jednotlivých
sídlisk, kde je veľmi obtiažne, resp. nemožné strojné čistenie krajníc.
3.2. Ručné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev a vyprázdnenie
malých smetných košov vykonávať minimálne s 6 pešími obchôdzkármi počas
pracovných dní, a minimálne s 3 pešími obchôdzkármi počas dní pracovného voľna
a sviatkov, vybavenými jednotlivo dvojkolesovým vozíkom na ukladanie nazbieraného
odpadu, lopatou a metlou. Obchôdzkári v zimnom období zabezpečujú aplikáciu
posypového materiálu, a zabezpečujú taký stav schodov vo svojom obvode, aby sa
predišlo úrazom peších. Posypový materiál dodávateľ vopred pristaví na vhodné
miesto (v blízkosti schodov pri železničnej stanici)
3.3. Na zber a odvoz nadrozmerného odpadu z okolia kontajnerov a z verejných
priestranstiev, vyprázdnenie a odvoz odpadu z malých smetných košov rozmiestnených
na verejných priestranstvách minimálne raz denne, čistenie a odvoz odpadu z
autobusových zastávok a nástupíšť, zimné čistenie a posyp autobusových zastávok,
posyp parkových chodníkov a prepravu posypového materiálu alebo nahromadeného
snehu v rámci zimnej údržby musí mať odberateľ k dispozícii minimálne 3 ks
nákladných vozidiel minimálne s jedným závozníkom v každom vozidle. Ďalej musia byť
vybavené so sklápacou korbou s úložnou plochou min. 6m2.
3.4. Na vykonanie jarného čistenia krajníc ulíc (kôpkovanie) s odstránením zbytkov
posypových materiálov po zimnom období musí dodávateľ zabezpečiť vhodný počet
robotníkov na samotné vykonanie kôpkovania pri krajniciach ulíc a ďalej musí mať
dodávateľ k dispozícii minimálne jeden traktor s vlečkou s úložnou plochou minimálne
10m2.
3.5. Na vykonanie tzv. jarného a jesenného čistenia mesta, v rámci ktorého odberateľ
rozmiestňuje pre potreby obyvateľov mesta na jar a jeseň veľkokapacitné kontajnery,
do ktorého obyvatelia môžu ukladať nadrozmerný odpad, alebo zelený odpad, musí
mať dodávateľ k dispozícii minimálne 50 ks veľkokapacitných kontajnerov o objeme
minimálne 7m3 a minimálne 5 nákladných vozidiel určených na prepravu týchto
veľkokapacitných kontajnerov. Ďalej musí mať dodávateľ k dispozícii minimálne 2
nakladače vybavené s nakladacou lyžicou o objeme minimálne 1m3, ktoré sú určené
na dočisťovanie okolia rozmiestnených veľkokapacitných kontajnerov.
3.6. Likvidácia divokých skládok odpadu prebieha pomocou nákladného prepravujúceho
veľkokapacitný kontajner s objemom minimálne 7m3 a nakladača, ktorý ukladá odpad
z divokej skládky do pristaveného veľkokapacitného kontajnera.
3.7. Zimná údržba pozostáva z ručného odhŕňania snehu na chodníkoch a parkových
chodníkoch a pri prechodoch pre peších cez cestu. Dodávateľ je povinný zabezpečiť
potrebný počet pracovníkov určený obstarávateľom (max. 10 až 20 ľudí), ktorí budú
vybavení lopatami, metlami, sekáčmi na ľad a posypovým materiálom.
3.8. Vyprázdnenie nádob s výkalmi po psoch vrátane doplnenia sáčkov sa vykonáva
jedenkrát týždenne. Nádoby pre výkaly po psoch sú rozmiestnené po sídliskách
v aktuálnom počte 21 ks, a na ich vyprázdnenie musí mať dodávateľ k dispozícii 1
vozidlo s uzavretým úložným priestorom (úžitkové vozidlo). Pri vyprázdňovaní týchto
nádob je prevádzkovateľ povinný doplniť čisté sáčky pre držiteľov psov pri nádobách.
Sáčky dodá odberateľ.
3.9. Polievanie verejných priestranstiev, pešej zóny a ulíc s dodávkou úžitkovej vody je
povinný dodávateľ zabezpečiť cisternovým vozidlom s objemom nádrže minimálne
7m3 vybaveným tryskami pri prednom nárazníku a hadicou o minimálnej dĺžke 10 m
napojenou na tlakové čerpadlo umiestnené na vozidle. Polievanie slúži na schladenie
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spevnených plôch verejných priestranstiev a komunikácií v letných horúčavách a taktiež
na ich čistenie. Zaobstaranie úžitkovej vody, resp. vody minimálne s parametrami
úžitkovej vody je vecou budúceho dodávateľa a náklady na úžitkovú vodu sú zahrnuté
do hodinovej sadzby prislúchajúcej oceňovanej položky.
4. Výkaz položiek, ktoré budú oceňované, s uvedením predpokladaného ročného množstva
jednotiek:

Názov oceňovanej položky
Zametacie vozidlo s objemom nádrže minimálne 1,5 m3
(strojné čistenie a vysávanie komunikácií a chodníkov)
Zametacie vozidlo s objemom nádrže minimálne 5 m3
(strojné čistenie a vysávanie komunikácií a chodníkov)
Obchôdzkár
(Ručné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev a vyprázdnenie malých smetných košov, v zimnom
období udržiavanie očistených chodníkov v pojazdnom stave)
Nákladné vozidlo so sklápacou korbou a s úložnou plochou
min. 6m2 so závozníkom
(zber nadrozmerného odpadu, vyprázdňovanie malých smetných
košov, čistenie a zimné čistenie autobusových zastávok a
nástupíšť, posyp z korby, rozvoz posypového materiálu)
Kôpkovanie krajníc vozoviek bez odvozu
Traktor so závozníkom na prepravu odpadu
Traktor bez závozníka na prepravu odpadu
Manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom
(zahrňuje pristavenie prázdneho kontajnera, naloženie
naplneného kontajnera, vyprázdnenie kontajnera na skládke,
naloženie prázdneho kontajnera na korbu vozidla)
Preprava veľkokapacitného kontajnera
Nakladač s lyžicou
Ručné odhŕňanie snehu
(chodníky, prechody pre chodcov)
Vozidlo s uzavretým úložným priestorom so závozníkom
(vyprázdňovanie nádob s výkalmi po psoch)
Polievacie vozidlo s objemom nádrže minimálne 7m3
– používanie predných trysiek
(vrátane úžitkovej vody)
Polievacie vozidlo s objemom nádrže minimálne 7m3
– používanie tlakovej hadice
(vrátane úžitkovej vody)
Posypový materiál - piesok

Merná
jednotka
hod.
hod.

Celkové ročné
množstvo
(predpoklad)
1476
1788

hod.

14352

hod.

6240

m2
hod.
hod.

28.000 m2
100
45

ks

1.700

km
hod.

43.000
1.000

hod.

500

hod.

160

hod.

200

hod.

100

m3

200

10. Spôsob vyhodnotenia: jediné kritérium pre hodnotenie bude cena ponúknutej služby.
Porovná sa súčet súčinov jednotkových cien oceňovaných položiek a ročného
predpokladaného množstva oceňovanej položky vynásobený piatimi rokmi, t.j. porovná sa
celková cena služby vykonávanej počas 5 rokov. Vyhráva uchádzač, koho výška nákladov
na obdobie 5 rokov bude najnižšia.
11. Dĺžka trvania zmluvy: 60 mesiacov (5 rokov od podpísania zmluvy s víťazným
uchádzačom).
12. Predpokladaná výška nákladov: Predpokladaná ročná výška nákladov na vyššie uvedené
okruhy činností predstavuje cca 335.300 € bez DPH. Predpokladaná výška nákladov počas
trvania zmluvy (5 rokov): 1.676.500 € bez DPH
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13. Podmienky osobného postavenia uchádzačov a záujemcov zapracovať do podkladov podľa
§ 26 zákona o verejnom obstarávaní.
14. Podmienky finančného a ekonomického postavenia uchádzačov a záujemcov podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej
sa predmet obstarávania týka za posledné tri hospodárske roky. Doklady poskytnúť ako
originál alebo overené kópie. Minimálna výška obratu musí byť 30% predpokladanej ročnej
hodnoty prác v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
15. Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov a záujemcov podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní:
a) v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloženie zoznamu
poskytnutých služieb (referencií) za predchádzajúce tri roky podložené potvrdeniami
o uspokojivom poskytnutí služby s uvedením cien, miest a lehôt poskytovania služby.
Vyžaduje sa zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania za roky
2009 – 2011 pri realizácii aspoň jednej zmluvy na poskytnutie služby v každom roku
(2009, 2010, 2011) v zmluvnej výške minimálne 30% predpokladanej ročnej hodnoty
práce v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
b) v súlade s § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
požaduje dokladovať minimálnu úroveň technickej spôsobilosti tak, aby uchádzač
preukázal disponibilitu s technikou, ktorá je uvedená v opise, resp. v oceňovanom
výkaze položiek v potrebnom množstve k plneniu zákazky.
16. V súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje zloženie zábezpeky vo výške
3% z predpokladanej hodnoty zákazky.
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505/2012
uznesenie
na prípravu podmienok a podkladov k verejnému obstarávaniu „Zber a odvoz
komunálneho odpadu na území mesta Komárno“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu „Zber a odvoz komunálneho odpadu
na území mesta Komárno“, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť zapracovanie schválených podmienok a podkladov do súťažných podkladov
verejného obstarávania a vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle § 24 zákona č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie zmluvného dodávateľa na
vykonávanie verejnoprospešných služieb – zberu a odvozu komunálneho odpadu na
území mesta Komárno v súlade s bodom A/ uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Príloha k uzneseniu číslo 505/2011
Opis predmetu obstarávania
Názov verejného obstarávania: "Zber a odvoz komunálneho odpadu na území mesta
Komárno".
1

Časť č. 1: Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu obyvateľstva mesta
Komárno.

1.1

Určený systém zberu:
V rodinnej zástavbe je predpísané pre obyvateľstvo použitie 110/120 l zberných nádob
pre zmesový komunálny odpad.
V bytovej zástavbe sa používajú na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu
1100 l kontajnery rozmiestnené v kontajnerových stanovištiach.

1.2

Vymedzenie lokalít zberu zmesového komunálneho odpadu:
Rodinná zástavba s 110/120 l zbernými nádobami: Komárno, Hadovce, Kava,
Lándor, Nová Stráž, Čerhát, Pavel, Malá Iža, Nová Osada, Harčáš, Ďulov dvor, Kolož
Bytová zástavba s 1100 l kontajnermi: sídliská I. až VII., sídlisko Bauring, sídlisko
Bašty, Centrum

1.3

Počet 110/120 l zberných nádob a 1100 l kontajnerov:
110/120 l zberné nádoby:
1100 l kontajnery:

3185
658

Počet zberných nádob a kontajnerov sa môže meniť v závislosti od migrácie obyvateľstva,
resp. aktuálnej situácie na sídliskách. Zberné nádoby sú vo vlastníctve obyvateľstva,
kontajnery sú vo vlastníctve Mesta Komárno.
1.4
1.4.1

Požadované služby predmetu obstarávania:
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z rodinnej zástavby raz za týždeň podľa
nasledovného časového harmonogramu:
Pondelok: Komárno – Robotnícka štvrť, Hadovce, Alžbetin ostrov – Platanová alej, Stará
časť mesta (ul. Práce, Malá Jarková, Zimná a okolie)
Utorok: Streda: Kava, Lándor, Nová Stráž, Čerhát, Pavel, Malá Iža
Štvrtok: Komárno – Letecké pole
Piatok: Komárno – Alžbetin ostrov - ostatné ulice, Nová Osada, Harčáš, Kolož, Ďulov
Dvor

1.4.2

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z bytovej zástavby minimálne dvakrát
za týždeň podľa nasledovného časového harmonogramu:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

1.4.3

Sídliská I., II., IV., V., VI., sídlisko Bauring
Sídliská III., VII., sídlisko Bašty, Centrum
---Sídliská I., II., IV., V., VI., sídlisko Bauring
Sídliská III., VII., sídlisko Bašty, Centrum

Dezinfekcia zberných nádob, kontajnerov a kontajnerových stanovíšť raz za rok.
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1.5 Spôsob vykonávania služieb:
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

1.6

Zber vykonávať súčasne minimálne 3 vozidlami prispôsobenými na hydraulické
vyklápanie zberných nádob a 1100 l kontajnerov, pričom vozidlá musia byť vybavené
rotačným lisovacím mechanizmom na odpad alebo lineárnym stláčacím mechanizmom
na odpad.
V ťažko dostupných miestach (úzke ulice, priestranstvá), zber vykonávať vozidlom
prispôsobeným na takúto premávku. Takéto miesta sú: Alžbetin ostrov (okrem
Platanovej aleje) a mestská časť Nová Osada.
Zber zmesového odpadu vykonávať najskôr od 6:00 hod. a najneskôr do 17:00 hod.
V prípade, ak sa plánovaný odvoz nevykonal v čase podľa harmonogramu (z dôvodu
nepriaznivého počasia, poruchy zberového vozidla, atď.) je potrebné vykonať
náhradný odvoz do 16:00 hod. nasledovného dňa bez ohľadu na to, či deň
náhradného odvozu pripadá na dni pracovného voľna alebo na sviatok. Vykonávanie
náhradného odvozu treba hlásiť na príslušný odbor Mestského úradu Komárno.
V prípade ak porucha zberného vozidla prispôsobená na hydraulické vyklápanie
zberných nádob, bude trvať dlhšie ako tri dni v takomto prípade dodávateľ musí
zabezpečiť náhradné vozidlo prispôsobené na hydraulické vyklápanie zberných
nádob.
Zberné nádoby a kontajnery vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným závadám, alebo poškodeniu životného prostredia,
zároveň zabezpečiť odvoz prípadného nahromadeného zmesového komunálneho
odpadu (mimo nadrozmerného odpadu) z okolia zberných nádob a kontajnerov (okruh
5 metrov)
Po vyprázdnení zberných nádob a kontajnerov ich vrátiť na pôvodné miesto resp.
stanovište.
V prípade znečistenia verejného priestranstva pri vyprázdňovaní zberných nádob
alebo kontajnerov (napr. v letných mesiacoch vytekaním štiav) znečistenie okamžite
odstrániť.
Po opustení stanovišťa musia byť zberné nádoby a kontajnery prázdne.
Na pokyn odberateľa služby vykonať raz do roka dezinfekciu postrekom nádob,
kontajnerov a stanovíšť kontajnerov dezinfekčným prostriedkom. Pred dezinfekciou
musia byť zberné nádoby a kontajnery vyprázdnené, a prečistené vysokotlakovým
čistiacim zariadením.
Počas manipulácie so zbernými nádobami a kontajnermi dbať na to, aby nedošlo k ich
poškodeniu, alebo poškodeniu iného majetku počas manipulácie s nimi.
V prípade poškodenia zberných nádob, kontajnerov, alebo iného majetku hlásiť túto
skutočnosť bezodkladne odberatelovi služby.
Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou počas vyprázdňovania odstráni
vykonávateľ služby na vlastné náklady.
Sledovať priebežne technický stav zberných nádob, kontajnerov a stanovíšť a
v prípade zistenia závad alebo poškodenia tieto bezodkladne hlásiť odberateľovi.
Na základe požiadavky odberateľa vykonať doplnkové odvozy mimo harmonogramov
odvozov (sviatky, kultúrno-spoločenské akcie väčšieho rozsahu, živelné pohromy,
nepredvídané okolnosti a pod.) za rovnakých podmienok ako pri zbere podľa
harmonogramu.
Odpad vyvážať na riadenú skládku odpadov v Iži-Bokroš, ktorá je vzdialená od mesta
cca. 10km. ktorej prevádzkovateľom je Reko spol. s.r.o. Skládka odpadu je vzdialená
od hranice mesta 10 km. Prevádzkovateľom skládky je spoločnosť REKO s.r.o.,
s ktorou má obstarávateľ uzatvorenú zmluvu na uloženie odpadu. Zhodnocovanie
komunálneho odpadu netvorí predmet tohto obstarávania. Poplatok za uloženie
odpadu hradí odberateľ.

Výkaz položiek, ktoré budú oceňované, s uvedením predpokladaného ročného množstva
jednotiek:
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P.č. Popis oceňovanej položky

2.

1.

vyprázdnenie 1 ks 1100 l kontajnera

MJ Predpokladané
ročné
množstvo
ks
68.432

2.

vyprázdnenie 1 ks 110/120 l zbernej nádoby

ks

165.620

Časť č.2: Zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z 1100 l kontajnerov
rozmiestnených na území mesta Komárno
2.1. Určený systém zberu
Na zhromažďovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu hlavne v bytovej
zástavbe sa použijú 1100 l kontajnery. Jedná sa o nasledovné zložky: papier, plasty,
sklo.
2.2. Vymedzenie lokality zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu:
V prevažnej miere bytová zástavba na území mesta Komárno.
2.3. Počet 1100 l kontajnerov: v súčasnosti 192 ks ( 64 kontajnerov na papier, 64
kontajnerov na plasty a 64 kontajnerov na sklo). Kontajnery sú vo vlastníctve Mesta
Komárno
2.4. Požadované služby predmetu obstarávania:
2.4.1. Zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z 1100 l
kontajnerov raz za týždeň.
2.4.2. Dezinfekcia kontajnerov raz za rok.
2.5. Spôsob vykonania služieb
•

•

•

•
•
•
•
•

Zber vykonávať 2 vozidlami prispôsobenými na hydraulické vyklápanie 1100 l
kontajnerov. Vozidlá musia byť vybavené manipulovateľným rotačným lisovacím
mechanizmom alebo lineárnym stláčacím mechanizmom na odpad, z dôvodu aby
sa dal mechanizmus pri zbere niektorých vyseparovaných zložiek deaktivovať.
V prípade, ak sa plánovaný odvoz nevykonal v čase podľa harmonogramu (z
dôvodu nepriaznivého počasia, poruchy zberového vozidla, atď.) je potrebné
vykonať náhradný odvoz do 16:00 hod. nasledovného dňa bez ohľadu na to, či deň
náhradného odvozu pripadá na dni pracovného voľna alebo na sviatok.
Vykonávanie náhradného odvozu treba hlásiť na príslušný odbor Mestského úradu
Komárno.
V prípade ak porucha zberného vozidla prispôsobená na hydraulické vyklápanie
zberných nádob, bude trvať dlhšie ako tri dni v takomto prípade dodávateľ musí
zabezpečiť náhradné vozidlo prispôsobené na hydraulické vyklápanie zberných
nádob.
Zber jednotlivých separovaných zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo)
vykonávať zvlášť.
Zber vykonávať najskôr od 9:00 hod. a najneskôr do 17:00 hod. počas pracovného
dňa s prihliadnutím na prevádzkovú dobu zberového dvora, kam sa vyseparované
zložky vyvážajú.
Kontajnery vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
požiarnym a iným závadám, alebo poškodeniu životného prostredia.
Po vyprázdnení kontajnerov ich vrátiť na pôvodné miesto resp. stanovište.
V prípade znečistenia verejného priestranstva pri vyprázdňovaní kontajnerov (napr.
v letných mesiacoch vytekaním štiav) znečistenie okamžite odstrániť.
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• Po opustení stanovišťa musia byť kontajnery prázdne.
• Na pokyn odberateľa služby vykonať raz do roka dezinfekciu postrekom nádob,
kontajnerov a stanovíšť kontajnerov dezinfekčným prostriedkom. Pred dezinfekciou
musia byť kontajnery vyprázdnené, a prečistené vysokotlakovým čistiacim
zariadením.
• Počas manipulácie s kontajnermi dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu, alebo
poškodeniu iného majetku počas manipulácie s nimi.
• V prípade poškodenia kontajnerov, alebo iného majetku hlásiť túto skutočnosť
bezodkladne odberateľovi služby.
• Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou počas vyprázdňovania odstráni
vykonávateľ služby na vlastné náklady.
• Sledovať priebežne technický stav kontajnerov a v prípade zistenia závad alebo
poškodenia tieto bezodkladne hlásiť odberateľovi.
• Na základe požiadavky odberateľa vykonať doplnkové odvozy mimo plánovaného
odvozu za rovnakých cenových podmienok ako pri zbere podľa harmonogramu.
• Odpad vyvážať na zberový dvor na Harčášskej ceste v Komárne, ktorej
zriaďovateľom je Mesto Komárno. Zberový dvor je vzdialený od stredu mesta cca. 3
km. Obstarávateľ zabezpečuje ďalšie zhodnotenie jednotlivých komodít triedeného
odpadu prostredníctvom iných právnych subjektov, s ktorými je obstarávateľ
v zmluvnom vzťahu. Zhodnocovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
netvorí predmet tohto obstarávania.
2.6 Výkaz položiek, ktoré budú oceňované, s uvedením predpokladaného ročného množstva
jednotiek:
P.č.

1.

3

3.1

Popis oceňovanej položky

MJ

vyprázdnenie 1 ks 1100 l kontajnera

ks

Predpokladané
ročné
množstvo
9.984

Časť č. 3: Zber a odvoz komunálneho odpadu právnických osôb a podnikateľov v
meste Komárno
Určený systém zberu:
Pre právnické osoby a podnikateľov je v meste Komárno zavedený množstvový zber, t.j.
právnická osoba, ktorá používa nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, resp.
podnikateľ, ktorý používa nehnuteľnosť na podnikanie platí za skutočne odvezené
množstvo komunálneho odpadu. Pre zmesový komunálny odpad si môže pôvodca
odpadu zvoliť interval odvozu (denný, týždenný, 2x za týždeň, dvojtýždenný, mesačný),
počet nádob resp. kontajnerov a typ nádob. Separované odpady sa zbierajú v týždennom
intervale.
Rozhodnutie na výber konkrétneho dňa odvozu u konkrétneho pôvodcu odpadu je
ponechané na budúceho dodávateľa z dôvodu, aby si budúci dodávateľ mohol určiť
najefektívnejšiu zvozovú trasu s prihliadnutím na frekvenciu odvozu jednotlivých
pôvodcov odpadu. Kontajnery resp. zberné nádoby pre množstvový zber je povinný
zabezpečiť vykonávateľ služby. Vizuálne odlíšenie kontajnerov resp. zberných nádob
patriacich dodávateľovi resp. odlíšenie kontajnerov a zberných nádob s rôznymi
frekvenciami odvozu sa ponecháva na dodávateľa, ktorý je vlastníkom týchto kontajnerov
resp. nádob.
Pôvodca komunálneho odpadu komunikuje ohľadne podmienok zabezpečenia zberu a
odvozu komunálneho odpadu s Mestom Komárno, ktoré následne informuje vykonávateľa
služby o nových požiadavkách, resp. o požiadavkách na zmenu alebo zrušenie odvozu.
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Spoločný vývoz zmesového komunálneho odpadu zbieraného v rámci služby podľa časti
1 a tejto časti 3 verejného obstarávania, t.j. od občanov a od tých, ktorí sú zapojení do
množstvového zberu (podnikateľské subjekty, organizácie) je neprípustný z dôvodu
potreby vedenia separátnej evidencie množstva komunálneho odpadu pochádzajúceho
od podnikateľských subjektov resp. organizácií.
Spoločný vývoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu zbieraných v rámci služby
podľa časti 2 a tejto časti 3 verejného obstarávania, t.j. od občanov a od tých, ktorí sú
zapojení do množstvového zberu (podnikateľské subjekty, organizácie) je povolený.
3.2

Vymedzenie lokality zberu komunálneho odpadu právnických osôb a podnikateľov:
Lokalitou je celé územie mesta Komárno, nehnuteľnosti právnických osôb, ktoré sa
využívajú na iný účel ako na podnikanie, a nehnuteľnosti podnikateľov, ktoré sa
používajú na podnikanie.

3.3

Súčasný počet 110/120 l zberných nádob a 1100 l kontajnerov:
110/120 l zberné nádoby:
874 (z toho 30 pre papier, 26 pre plasty a 23 pre sklo)
1100 l kontajnery:
478 (z toho 17 pre papier, 12 pre plasty a 20 pre sklo)
Počet zberných nádob a kontajnerov sa neustále mení na základe požiadaviek
právnických osôb resp. podnikateľov, avšak zmena sa môže realizovať len od
nasledujúceho mesiaca od žiadosti na zvýšenie/zníženie. Taktiež sa mení počet
producentov komunálneho odpadu (otváranie nových prevádzok, skončenie
podnikateľskej činnosti). Priemerný počet denne vyprázdňovaných zberných nádob pre
zmesový odpad je 160 ks , a priemerný počet denne vyprázdňovaných kontajnerov pre
zmesový odpad je 88 ks. Počet týždenne vyprázdňovaných zberných nádob pre zber
papiera je 30 ks a počet týždenne vyprázdňovaných 1100 l kontajnerov pre zber papiera
je 17 ks. Počet týždenne vyprázdňovaných zberných nádob pre zber plastov je 26 ks a
počet týždenne vyprázdňovaných 1100 l kontajnerov pre zber plastov je 12 ks. Počet
týždenne vyprázdňovaných zberných nádob pre zber skla je 23 ks a počet týždenne
vyprázdňovaných 1100 l kontajnerov pre zber skla je 20 ks.

3.4

Požadované služby predmetu obstarávania:

3.4.1

Zber a odvoz komunálneho odpadu od právnických osôb a podnikateľov na základe
určených podmienok odvozu komunálneho odpadu pre pôvodcu komunálneho odpadu.
Harmonogram odvozu si stanovuje vykonávateľ služby sám s prihliadnutím na
požiadavky pôvodcov komunálneho odpadu.

3.4.2

Zabezpečenie potrebného počtu zberných nádob alebo kontajnerov pre pôvodcu
komunálneho odpadu.

3.4.3

Dezinfekcia zberných nádob a kontajnerov raz za rok.

3.5

Spôsob vykonávania služieb:
•

•
•

Zber vykonávať minimálne 1 vozidlom prispôsobeným na hydraulické vyklápanie
zberných nádob a 1100 l kontajnerov. Vozidlo musí byť vybavené rotačným
lisovacím mechanizmom na odpad alebo lineárnym stláčacím mechanizmom na
odpad.
Zber odpadu vykonávať najskôr od 6:00 hod. a najneskôr do 17:00 hod. s
prihliadnutím na otváracie a zatváracie hodiny prevádzok jednotlivých pôvodcov
komunálneho odpadu. Zber sa vykonáva len v pracovných dňoch.
V prípade, ak sa plánovaný odvoz nevykonal v čase podľa harmonogramu (z
dôvodu nepriaznivého počasia, poruchy zberového vozidla, atď.) je potrebné
vykonať náhradný odvoz do 16:00 hod. nasledovného pracovného dňa. Zostavený
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harmonogram odvozu odpadu od jednotlivých prevádzok a vykonávanie
náhradného odvozu treba hlásiť na príslušný odbor Mestského úradu Komárno.
• V prípade ak porucha zberného vozidla prispôsobená na hydraulické vyklápanie
zberných nádob, bude trvať dlhšie ako tri dni v takomto prípade dodávateľ musí
zabezpečiť náhradné vozidlo prispôsobené na hydraulické vyklápanie zberných
nádob.
• Zberné nádoby a kontajnery vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným závadám, alebo poškodeniu životného
prostredia.
• Zberné nádoby a kontajnery s rovnakým odpadom vyprázdňovať osobitne bez
miešania obsahu, t.j. zmesový odpad, papier, plasty a sklo zbierať osobitne.
• Po vyprázdnení zberných nádob a kontajnerov ich vrátiť na pôvodné miesto resp.
stanovište.
• V prípade znečistenia verejného priestranstva pri vyprázdňovaní zberných nádob
alebo kontajnerov (napr. v letných mesiacoch vytekaním štiav) znečistenie okamžite
odstrániť.
• Po opustení stanovišťa musia byť zberné nádoby a kontajnery prázdne.
• Na pokyn odberateľa služby vykonať raz do roka dezinfekciu postrekom nádob,
kontajnerov a stanovíšť kontajnerov dezinfekčným prostriedkom. Pred dezinfekciou
musia byť zberné nádoby a kontajnery vyprázdnené, a prečistené vysokotlakovým
čistiacim zariadením.
• Počas manipulácie so zbernými nádobami a kontajnermi dbať na to, aby nedošlo
k poškodeniu iného majetku počas manipulácie s nimi.
• V prípade poškodenia iného majetku hlásiť túto skutočnosť bezodkladne
odberateľovi služby.
• Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou počas vyprázdňovania odstráni
vykonávateľ služby na vlastné náklady.
• Poskytovať pôvodcom také zberné nádoby resp. kontajnery, ktoré sú technicky
nezávadné.
• Zmesový komunálny odpad vyvážať na riadenú skládku odpadov v Iži -Bokroš, ,
ktorá je vzdialená od mesta cca. 10km. ktorej prevádzkovateľom je Reko spol. s.r.o.
Skládka odpadu je vzdialená od hranice mesta 10 km. Prevádzkovateľom skládky je
spoločnosť REKO s.r.o., s ktorou má obstarávateľ uzatvorenú zmluvu na uloženie
odpadu. Zhodnocovanie komunálneho odpadu netvorí predmet tohto obstarávania.
Poplatok za uloženie odpadu hradí odberateľ.
• Separovaný komunálny odpad vyvážať na zberový dvor na Harčášskej ceste v
Komárne, ktorej zriaďovateľom je Mesto Komárno. Zberový dvor je vzdialený od
stredu mesta cca. 3 km. Obstarávateľ zabezpečuje ďalšie zhodnotenie jednotlivých
komodít triedeného odpadu prostredníctvom iných právnych subjektov, s ktorými je
obstarávateľ v zmluvnom vzťahu. Zhodnocovanie vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu netvorí predmet tohto obstarávania
3.6

Výkaz položiek, ktoré budú oceňované, s uvedením predpokladaného ročného množstva
jednotiek:
P.č.

1.

2.

MJ Predpokladané
ročné
množstvo
vyprázdnenie 1 ks 1100 l kontajnera so zmesovým ks
22.880
komunálnym odpadom
(cena obsahuje všetky náklady spojené so zberom, odvozom,
zaobstaraním
a údržbou kontajnera)
vyprázdnenie 1 ks 110/120 l zbernej nádoby so zmesovým
komunálnym odpadom
ks
41.600

Popis oceňovanej položky
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(cena obsahuje všetky náklady spojené so zberom, odvozom,
zaobstaraním
a údržbou zbernej nádoby)
vyprázdnenie 1 ks 1100 l kontajnera so separovaným
komunálnym odpadom
(cena obsahuje všetky náklady spojené so zberom, odvozom,
zaobstaraním
a údržbou kontajnera)
3.
ks
2.548
vyprázdnenie 1 ks 110/120 l zbernej nádoby so separovaným
komunálnym odpadom
(cena obsahuje všetky náklady spojené so zberom, odvozom,
zaobstaraním
4.
a údržbou zbernej nádoby)
ks
4.108
4

Časť č. 4: Zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho
zhromažďovaných v plastových vreciach na území mesta Komárno

4.1

odpadu

Určený systém zberu:
Na zhromažďovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v rodinnej zástavbe
sa použijú plastové vrecia (HD, LD). Jedná sa o nasledovné zložky: papier, plasty, sklo,
biologicky rozložiteľný zelený odpad, železo.

4.2

Vymedzenie lokality zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu:
Rodinná zástavba na území mesta Komárno - Robotnícka štvrť, Letecké pole, Stará
časť mesta (ul. Práce, Malá Jarková, Zimná a okolie), stred mesta (Jazerná,
Gombaiho, Csokonayho a okolie), rodinná zástavba na sídl. I. a II., Hadovce, Kava,
Lándor, Nová Stráž, Čerhát, Pavel, Malá Iža, Nová Osada, Harčáš, Ďulov dvor, Kolož.

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4

Požadované služby predmetu obstarávania:
Zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovaných
v plastových vreciach pred rodinnými domami mesačne minimálne raz (každý štvrtý
týždeň). Zber sa v aktuálnom týždni uskutoční v danej lokalite presne v ten deň, keď sa
v danej lokalite vykonáva zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu.
Distribúcia prázdnych náhradných plastových vriec do miest, kde sa aktuálne vykonáva
zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Plastové vrecia zaobstará
obstarávateľ (Mesto Komárno), ktoré v dostatočnom množstve a v dostatočnom
časovom predstihu odovzdá budúcemu objednávateľovi za účelom distribúcie.
Distribúcia vriec zo strany dodávateľa pre pôvodcu odpadu prebieha súčasne so
zberom naplnených vriec. Vrecia sa zo strany obstarávateľa odovzdávajú budúcemu
objednávateľovi jeden až dvakrát za kalendárny rok.
Spôsob vykonávania služieb:
•
•
•

Zber a odvoz vykonávať minimálne dvomi vozidlami prispôsobenými na prístup aj
v ťažko dostupných miestach (úzke ulice, priestranstvá) s úložnou plochou
minimálne 6m2.
Zber a odvoz vykonávať minimálne s 3 pracovníkmi na jedno vozidlo (1 vodič a 2
závozníci)
Zber jednotlivých separovaných zložiek komunálneho odpadu sa môže vykonávať
spoločne.
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• Zber vykonávať najskôr od 6:00 hod. a najneskôr do 17:00 hod. počas pracovných
dní, s prihliadnutím na prevádzkovú dobu zberového dvora, kam sa vyseparované
zložky vyvážajú.
• Počas zberu plastových vriec poskytnúť pôvodcovi vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu nové plastové vrecia, ktoré obdrží vykonávateľ služby od
objednávateľa.
• V prípade znečistenia verejného priestranstva pri zbere a odvoze znečistenie
okamžite odstrániť.
• Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou počas zberu a odvozu odstráni
vykonávateľ služby na vlastné náklady.
• Na základe požiadavky odberateľa vykonať doplnkové odvozy mimo plánovaného
odvozu za rovnakých cenových podmienok ako pri zbere podľa harmonogramu.
• Odpad vyvážať na zberový dvor na Harčášskej ceste v Komárne, ktorej
zriaďovateľom je Mesto Komárno. Zberový dvor je vzdialený od stredu mesta cca. 3
km. Obstarávateľ zabezpečuje ďalšie zhodnotenie jednotlivých komodít triedeného
odpadu prostredníctvom iných právnych subjektov, s ktorými je obstarávateľ
v zmluvnom vzťahu. Zhodnocovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
netvorí predmet tohto obstarávania.
4.5

Výkaz položiek, ktoré budú oceňované :
P.č.

1.

Popis oceňovanej položky

MJ Predpokladané
ročné
množstvo
Náklady na 1 hod. zberu a odvozu na jedno vozidlo
960
s posádkou
hod
(1 vodič a 2 závozníci

5. Spôsob vyhodnotenia: jediné kritérium pre hodnotenie bude cena ponúknutej služby.
Porovná sa súčet súčinov jednotkových cien oceňovaných položiek všetkých častí 1. až 4,
a ročného predpokladaného množstva oceňovanej položky vynásobený piatimi rokmi, t.j.
porovná sa celková cena služby vykonávanej počas 5 rokov. Vyhráva uchádzač, koho výška
nákladov na obdobie 5 rokov bude najnižšia.
6. Dĺžka trvania zmluvy: 60 mesiacov (5 rokov od podpísania zmluvy s víťazným
uchádzačom).
7. Predpokladaná výška nákladov: Predpokladaná ročná výška nákladov na vyššie uvedené
okruhy činností predstavuje cca. 278.800 € bez DPH (160.000+16.800+84.000+18.000).
Predpokladaná výška nákladov počas trvania zmluvy (5 rokov): 1.394.000 € bez DPH.
8. Podmienky osobného postavenia uchádzačov a záujemcov zapracovať do podkladov podľa
§ 26 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Podmienky finančného a ekonomického postavenia uchádzačov a záujemcov podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej
sa predmet obstarávania týka za posledné tri hospodárske roky. Doklady poskytnúť ako
originál alebo overené kópie. Minimálna výška obratu musí byť 30% predpokladanej ročnej
hodnoty prác v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
10. Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov a záujemcov podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní:
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c) v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloženie zoznamu
poskytnutých služieb (referencií) za predchádzajúce tri roky podložené potvrdeniami
o uspokojivom poskytnutí služby s uvedením cien, miest a lehôt poskytovania služby.
Vyžaduje sa zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania za roky
2009 – 2011 pri realizácii aspoň jednej zmluvy na poskytnutie služby v každom roku
(2009, 2010, 2011) v zmluvnej výške minimálne 30% predpokladanej ročnej hodnoty
práce v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
d) v súlade s § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
požaduje dokladovať minimálnu úroveň technickej spôsobilosti tak, aby uchádzač
preukázal disponibilitu s technikou, ktorá je uvedená v opise, resp. v oceňovanom
výkaze položiek v potrebnom množstve k plneniu zákazky.
17. V súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje zloženie zábezpeky vo výške
3% z predpokladanej hodnoty zákazky.
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506/2012
uznesenie
na prípravu podmienok a podkladov k verejnému obstarávaniu „Zimná údržba miestnych
komunikácií mesta Komárno“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu „Zimná údržba miestnych komunikácií
mesta Komárno“, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť zapracovanie schválených podmienok a podkladov do súťažných podkladov
verejného obstarávania a vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle § 24 zákona č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie zmluvného dodávateľa na
vykonávanie verejnoprospešných služieb – zimnej údržby miestnych komunikácií mesta
Komárno v súlade s bodom A/ uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Príloha k uzneseniu číslo 506/2012
Opis predmetu obstarávania
1. Názov verejného obstarávania: „Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno".
2. Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta
Komárno v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža,
Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobie zimnej pohotovosti je:
15.novembra až 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období.
2.1

Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií:
2.1.1 Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch mechanizmami
2.1.2 Posyp miestnych komunikácií a chodníkov inertným posypovým materiálom
2.1.3 Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií a chodníkov
2.1.4 Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania
zimnej údržby

2.2

Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:
2.1.1 Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210
km, a celková dĺžka chodníkov a úzkych medziblokových komunikácií
prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne
komunikácie z hľadiska zimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1.
kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky 60 km,
druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km.
2.1.2 Dodávateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn odberateľa
počas pracovnej doby, pričom pracovná doba sa považuje od 7:00 do 15:00
hod. do jednej hodiny od obdržania pokynu od odberateľa.
2.1.3 Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4
hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný
riadiť sa pokynmi odberateľa.
2.1.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a
chodníkov do 8 hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej
údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa.
2.1.5 Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12
hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný
riadiť sa pokynmi odberateľa.
2.1.6 Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné
odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií 1. kategórie minimálne dvomi
vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom,
hydraulickou radlicou o šírke záberu minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom
posypového materiálu s objemom priestoru pre posypový materiál minimálne 5
m3.alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t.
2.1.7 Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych
komunikácií 2. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia
byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírke
záberu minimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu s objemom
pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min.
3t.
2.1.8 Dodávateľ je povinný vykonávať zimnú údržbu chodníkov vozidlom so šírkou
vozidla a šírkou radlice maximálne 2 m ktorá je vhodná na premávku na
chodníkoch a musí byť vybavená s rozsypačom posypového materiálu
s objemom pre posypový materiál min. 1 m3 , alebo s užitočnou hmotnosťou
min. 1 t.
2.1.9 Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál piesok zmiešaný so
soľou určenou na posyp komunikácií v pomere 4:1 (4 diely piesku : 1 diel soli).
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2.1.10 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na pokyn odberateľa domácu pohotovosť
v počte minimálne 1 alebo minimálne 5 vodičov a vozidiel určených na zimnú
údržbu alebo pohotovosť na adrese prevádzky dodávateľa v Komárne
v počte minimálne 5 vodičov a vozidiel určených na zimnú údržbu (typ
pohotovosti resp. minimálny počet vodičov v prípade domácej pohotovosti
nariaďuje odberateľ). Doba pohotovosti počas pracovných dní trvá od 15:00
do 7:00 hod. nasledovného dňa. Pohotovosť môže byť nariadená aj počas
dní pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov v 12 hodinových
intervaloch, a to od 7:00 do 19:00 alebo od 19:00 do 7:00 hod. Počet 12
hodinových intervalov je limitovaný len samotným celkovým časom
pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov. Dodávateľ má nárok na
úhradu za pohotovosť len za časové obdobie v rámci nariadenej pohotovosti,
v ktorom nevykonával zimnú údržbu miestnych komunikácií.
2.1.11 Počas nariadenej domácej pohotovosti je dodávateľ povinný začať vykonávať
zimnú údržbu komunikácií najneskôr do 2 hodín od obdržania pokynu
vydaného odberateľom na začatie vykonávania zimnej údržby miestnych
komunikácií. Vodiči počas nariadenej domácej pohotovosti nie sú povinní
zdržiavať sa na adrese prevádzky dodávateľa.
2.1.12 Počas nariadenej pohotovosti na adrese prevádzky dodávateľa v Komárne je
dodávateľ povinný začať vykonávať zimnú údržbu komunikácií okamžite od
obdržania pokynu odberateľa na začatie vykonávania zimnej údržby
miestnych komunikácií. Vodiči počas nariadenej pohotovosti na adrese
prevádzky dodávateľa v Komárne sú povinní zdržiavať sa na adrese
prevádzky dodávateľa v Komárne.
2.1.13 Odberateľ nariaďuje pohotovosť a jeho typ počas pracovných dní najneskôr
do 15:00 hod, a na dni pracovného voľna, pokoja alebo štátne sviatky
najneskôr do 15:00 hod. pracovného dňa predchádzajúcemu dňu
pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov.
2.1.14 Dodávateľ je povinný plniť predmet obstarávania za rovnakých cenových
podmienok bez ohľadu na dni pracovného voľna, pokoja alebo štátnych
sviatkov.
2.1.15 Dodávateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej
údržby len na čas, počas ktorého vozidlá aktívne vykonávajú odhŕňanie
snehu alebo posyp komunikácií, t.j. nie je oprávnený účtovať čas, počas
ktorého sa vozidlá nakladajú posypovým materiálom alebo prebieha obedná
prestávka, oprava vozidla atď.
2.1.16 Dodávateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu
mesačne raz, najneskôr v 5. deň nasledovného mesiaca, pričom súčasťou
faktúry bude pracovný denník obsahujúci presný časový rozpis činností
jednotlivých vozidiel, potvrdený odberateľom. Potvrdzovanie pracovného
denníka odberateľom prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci pracovný
deň po vykonaní konkrétnej služby.
2.1.17 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi skutočnosť počas
kalamitných situácií, keď už vlastnými silami nie je schopný zabezpečiť
zjazdnosť miestnych komunikácií.
2.1.18 Dodávateľ je povinný úzko spolupracovať so štábom zimnej údržby Mesta
Komárno, ktorý riadi zimnú údržbu počas kalamitných situácií a riadiť sa jeho
pokynmi.
3. Výkaz položiek, ktoré budú oceňované, s uvedením predpokladaného ročného množstva
jednotiek:
P.č.

1.

Popis oceňovanej položky
MJ
(ceny v prípade posypu zahŕňajú aj cenu posypového
materiálu a jeho nakladanie)
Odhŕňanie snehu nákladným vozidlom a hydraulickou radlicou so
hod.
šírkou záberu min. 3,5 m
20

Predpokladané
ročné množstvo
10
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2.

Súčasný posyp a odhŕňanie nákladným vozidlom vybaveným

3.

s radlicou so šírkou záberu min. 3,5 m a rozsypačom pre
3
posypový materiál s objemom pre posypový materiál min. 5 m
alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5 t
Posyp nákladným vozidlom vybaveným

4.
5.

hod.

20

rozsypačom pre posypový materiál
hod.
3
s objemom pre posypový materiál min. 5 m alebo s užitočnou
hmotnosťou materiálu min. 7,5 t
Odhŕňanie snehu vozidlom (resp. traktorom) s radlicou o šírke
hod.
min. 3m
Posyp vozidlom (resp. traktorom vlečúcim rozsypač pre posypový
3
materiál) s objemom pre posypový materiál min. 3 m alebo s
hod.
užitočnou hmotnosťou materiálu min. 3 t

50

140

200

6.

Odhŕňanie snehu z chodníkov vozidlom s celkovou šírkou
vhodnou na premávku na chodníkoch s radlicou o šírke max. 2m

hod.

10

7.

Súčasné odhŕňanie snehu a posyp chodníkov vozidlom s
celkovou šírkou vhodnou na premávku na chodníkoch,
vybaveným radlicou o šírke max. 2m a rozsypačom pre
posypový materiál s užitečnou hmotnosťou min. 1t

hod.

140

hod.

100

hod.

10

km

600

hod.

340

hod.

48

hod.

72

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Posyp vozidlom s celkovou šírkou vhodnou na premávku
na chodníkoch, vybaveným rozsypačom pre posypový materiál s
užitočnou hmotnosťou min. 1t
Odhŕňanie snehu z križovatiek s nakladačom vybaveným s
3
nakladacou lyžicou o objeme min. 1 m
Presun po štátnej ceste bez vykonávania posypu alebo odhŕňania
mimo
katastrálneho územia Komárno (napr. do Novej Stráže, Kavy,
Ďulovho Dvora, atď.)
Domáca pohotovosť spolu pre minimálne 5 vodičov s technikou
Pohotovosť na adrese prevádzky dodávateľa spolu pre minimálne
5 vodičov s technikou
Domáca pohotovosť spolu pre minimálne 1 vodiča s technikou

4. Spôsob vyhodnotenia: jediné kritérium pre hodnotenie bude cena ponúknutej služby.
Porovná sa súčet súčinov jednotkových cien oceňovaných položiek a ročného
predpokladaného množstva oceňovanej položky vynásobený piatimi rokmi, t.j. porovná sa
celková cena služby vykonávanej počas 5 rokov. Vyhráva uchádzač, koho výška nákladov
na obdobie 5 rokov bude najnižšia.
5. Dĺžka trvania zmluvy: 60 mesiacov (5 rokov od podpísania zmluvy s víťazným
uchádzačom).
6. Predpokladaná výška nákladov: Predpokladaná ročná výška nákladov na vyššie uvedené
okruhy činností predstavuje cca. 73.100 € bez DPH. Predpokladaná výška nákladov počas
trvania zmluvy (5 rokov): 365.500 € bez DPH.
7. Podmienky osobného postavenia uchádzačov a záujemcov zapracovať do podkladov podľa
§ 26 zákona o verejnom obstarávaní.
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8. Podmienky finančného a ekonomického postavenia uchádzačov a záujemcov podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej
sa predmet obstarávania týka za posledné tri hospodárske roky. Doklady poskytnúť ako
originál alebo overené kópie. Minimálna výška obratu musí byť 30% predpokladanej ročnej
hodnoty prác v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
9. Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov a záujemcov podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní:
e) v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloženie zoznamu
poskytnutých služieb (referencií) za predchádzajúce tri roky podložené potvrdeniami
o uspokojivom poskytnutí služby s uvedením cien, miest a lehôt poskytovania služby.
Vyžaduje sa zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania za roky
2009 – 2011 pri realizácii aspoň jednej zmluvy na poskytnutie služby v každom roku
(2009, 2010, 2011) v zmluvnej výške minimálne 30% predpokladanej ročnej hodnoty
práce v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
f) v súlade s § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
požaduje dokladovať minimálnu úroveň technickej spôsobilosti tak, aby uchádzač
preukázal disponibilitu s technikou, ktorá je uvedená v opise, resp. v oceňovanom
výkaze položiek v potrebnom množstve k plneniu zákazky.
10. V súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje zloženie zábezpeky vo výške
3% z predpokladanej hodnoty zákazky.
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507/2012
uznesenie
na prípravu podmienok a podkladov k verejnému obstarávaniu „Oprava a údržba
miestnych komunikácií mesta Komárno“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu „Oprava a údržba miestnych
komunikácií mesta Komárno“, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť zapracovanie schválených podmienok a podkladov do súťažných podkladov
verejného obstarávania a vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle § 24 zákona č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie zmluvného dodávateľa na
vykonávanie verejnoprospešných prác – Oprava a údržba miestnych komunikácií mesta
Komárno v súlade s bodom A/ uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Príloha k uzneseniu číslo 507/2012
OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA – Oprava a údržba miestnych komunikácií v meste
Komárno
1. Predmetom verejného obstarávania je oprava a údržba miestnych komunikácií v meste
Komárno v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža,
Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor.
1.1 Vykonávané činnosti súvisiace s opravou a údržbou miestnych komunikácií
1.1.1. oprava výtlkov, výmoľov, trhlín, oprava a osadenie obrubníkov na miestnych
komunikáciách
1.1.2. oprava, údržba a inštalovanie zvislého dopravného značenia
1.1.3. údržba a realizácia vodorovného dopravného značenia
1.1.4. oprava a vyhotovenie dažďových vpustí napojených i nenapojených na verejnú
kanalizáciu
1.1.5. odčerpávanie stojatých vôd z miestnych komunikácií nevybavených dažďovou
vpusťou
1.1.6. vyhotovenie parkovacích plôch z ekotvárnic na sídliskách
1.1.7. celkový monitoring stavu miestnych komunikácií a dopravného značenia
z hľadiska dopravno-bezpečnostného a z hľadiska technického stavu
2. Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých prác:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Práce sa vykonávajú na základe odberateľom vystavenej objednávky
Počas prác na miestnych komunikáciách je dodávateľ povinný označiť pracovný priestor
podľa platných zákonov a noriem a uviesť začatie prác do pracovného denníka
s uvedením presného času začatia prác. Zápisy do denníka prác potvrdzuje odberateľ.
Oprava konkrétnych výtlkov, výmoľov a trhlín nesmie trvať dlhšie ako 48 hodín od ich
začatia. V prípade, ak v rámci opravy je potrebné betónovať, oprava nesmie trvať dlhšie,
ako 72 hodín. (Výnimku tvoria nevhodné poveternostné podmienky).
Opravované výtlky, výmole, trhliny, čerstvo natreté vodorovné dopravné značenia musia
byť označené potrebným počtom dopravných kužeľov z plastu.
Kužele musia byť odstránené najneskôr do 1 hodiny po dokonalom spevnení alebo
uschnutí opravovaného – natieraného úseku.
Opravu alebo realizáciu vodorovného dopravného značenia je dodávateľ povinný
vykonávať postrekovacím zariadením, ktorého postrekovacia časť nie je poháňaná
ľudskou silou.
Počas opravy výtlkov, výmoľov alebo trhlín je dodávateľ povinný postupovať tak, aby
minimálne jeden jazdný pruh opravovanej miestnej komunikácie zostal priechodný bez
prekážok v tomto jazdnom pruhu..
Na opravu výtlkov, výmoľov alebo prasklín je dodávateľ povinný použiť liaty asfalt LAS
II, LAH II., asfaltobetón AC8, AC11 a bitúmenovú emulziu na vyspárovanie trhlín
s následným použitím zdrsňovacieho materiálu zodpovedajúcemu danému typu asfaltu.
Monitoring stavu miestnych komunikácií a dopravného značenia z hľadiska dopravnobezpečnostného a z hľadiska technického stavu komunikácií a dopravných značení
vykonáva dodávateľ počas plnenia predmetu obstarávania. Zistené nedostatky je
povinný nahlásiť okamžite odberateľovi po ich zistení.
V prípade nepredvídaných situácií (prepad vozovky, vyhrnutie asfaltu prevažne v letných
mesiacoch tvoriaceho prekážku na komunikácii) je dodávateľ povinný zabezpečiť
vhodné označenie porušenej časti komunikácie kvôli zamedzeniu dopravných alebo
iných nehôd do 1 hodiny od výzvy odberateľa alebo polície.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť uzavretie jazdného pruhu alebo celej miestnej
komunikácie na žiadosť odberateľa na základe platného povolenia od príslušných
orgánov.
Zvislé dopravné značenie okrem stĺpu dodá v potrebnom množstve a v potrebnom
predstihu dodávateľovi odberateľ.
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3. Výkaz položiek, ktoré budú oceňované, s uvedením predpokladaného ročného množstva
jednotiek:
P.č. Popis oceňovanej položky

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

MJ

Podkladové vrstvy (ceny vrátane materiálu a uloženia)
Podklad , alebo lôžko zo štrkopiesku, frakcia 4-60 mm:
Podklad z prostého betónu, tr. B15 - hr- 100 mm
Podklad z prostého betónu, tr. B15 - hr- 150 mm
Kryty miestnych komunikácií (ceny vrátane materiálu a
uloženia)
Liaty asfalt strednozrnný LAS II o hrúbke 30 mm:
Liaty asfalt hrubozrnný LAH II o hrúbke 30 mm:
Zdrsňovací posyp obrusných vrstiev liateho asfaltu LAS II:
Asfaltobetón AC11 frakcia 0-11 mm o hrúbke 50 mm
Asfaltobetón AC8 frakcia 0-8 mm o hrúbke 50 mm
Bitúmenová emulzia o hrúbke 6 mm s posypom kameniva
Bitúmenová emulzia o hrúbke 12 mm s posypom kameniva
Osadenie ekotvárnic s prípravou podložia, a doplnením zeminy
po osadení,
bez zatrávnenia
Odvodnenie
miestnych
komunikácií
a
verejných
priestranstiev
(ceny vrátane materiálu)
Rigol zemný s hornou šírkou 300 mm:
Rigol dláždený z prefabrikátov (priekopový žľab)
Osadenie cestných obrubníkov:
Osadenie parkových obrubníkov:
Vybudovanie telesa nového uličného vpustu
Napojenie ul. vpustu na kanalizáciu vrátane zemných, búracích
prác, potrubia
a uvedenia do pôvodného stavu
Napojenie ul. vpustu na vsakovaciu jamu vrátane búracích prác,
potrubia
a uvedenia do pôvodného stavu
Vybudovanie vsakovacej jamy o objeme 5 m3 vrátane naplnenia
so štrkom
s fr. 32-125 mm
Rekonštrukcia alebo oprava telesa ul. vpustu okrem výškovej
úpravy
Doplnenie chýbajúcich mreží ul. vpustu
Výšková úprava rámu ul. vpustu
Odčerpávanie stojatých vôd z miestnych komunikácií
Odvoz odčerpaných stojatých vôd
Montáž zvislého dopravného značenia a realizácia
vodorovného dopr. značenia
ceny vrátane materiálu - okrem zvislej dopravnej značky dodá odberateľ)
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Predpokladané
ročné množstvo

m2
m3
m3

1.700
20
80

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2000
1300
2000
500
500
500
500
1200

bm
bm
bm
bm
ks
ks

100
100
100
50
8
5

ks

3

ks

3

ks

5

ks
ks
m3
km

25
10
75
100
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25. Osadenie a montáž jednoduchých zvislých dopravných značiek s ks
150
dodávkou stĺpu:
26. Osadenie a montáž veľkorozmerových zvislých dopravných ks
5
značiek
s dodávkou stĺpu:
27. Opätovné osadenie vyvalených zvislých dopravných značiek
ks
50
28. Odstránenie zvislých dopravných značiek s odstránením stĺpu
ks
5
29. Výmena zvislých dopravných značiek
ks
350
30. Realizácia vodorovného dopravného značenia
m2
3.000
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Demontáž vrstiev miestnych komunikácií
Rezanie živičnej vrstvy
Rezanie betónovej vrstvy do hrúbky 100 mm
Rezanie betónovej vrstvy nad hrúbkou 100 mm
Rezanie vrstvy z liateho asfaltu do hrúbky 30 mm
Rezanie vrstvy z liateho asfaltu nad hrúbkou 30 mm
Vybúranie, odvoz a uloženie vybúraných vrstiev miestnych
komunikácií na skládku
Vybúranie cestných alebo parkových obrubníkov, ich odvoz a
uloženie na skládku

bm
bm
bm
bm
bm
m3

5600
50
50
900
1400
200

bm
20

4. Spôsob vyhodnotenia: jediné kritérium pre hodnotenie bude cena ponúknutej služby.
Porovná sa súčet súčinov jednotkových cien oceňovaných položiek a ročného
predpokladaného množstva oceňovanej položky vynásobený piatimi rokmi, t.j. porovná sa
celková cena služby vykonávanej počas 5 rokov. Vyhráva uchádzač, koho výška nákladov
na obdobie 5 rokov bude najnižšia.
5. Dĺžka trvania zmluvy: 60 mesiacov (5 rokov od podpísania zmluvy s víťazným
uchádzačom).
6. Predpokladaná výška nákladov: Predpokladaná ročná výška nákladov na vyššie uvedené
okruhy činností predstavuje cca. 130.000 € bez DPH. Predpokladaná výška nákladov počas
trvania zmluvy (5 rokov): 650.000 € bez DPH.
7. Podmienky osobného postavenia uchádzačov a záujemcov zapracovať do podkladov podľa
§ 26 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Podmienky finančného a ekonomického postavenia uchádzačov a záujemcov podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej
sa predmet obstarávania týka za posledné tri hospodárske roky. Doklady poskytnúť ako
originál alebo overené kópie. Minimálna výška obratu musí byť 30% predpokladanej ročnej
hodnoty prác v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
9. Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov a záujemcov podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní:
g) v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloženie zoznamu
poskytnutých služieb (referencií) za predchádzajúce tri roky podložené potvrdeniami
o uspokojivom poskytnutí služby s uvedením cien, miest a lehôt poskytovania služby.
Vyžaduje sa zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania za roky
2009 – 2011 pri realizácii aspoň jednej zmluvy na poskytnutie služby v každom roku
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(2009, 2010, 2011) v zmluvnej výške minimálne 30% predpokladanej ročnej hodnoty
práce v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
h) v súlade s § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
požaduje dokladovať minimálnu úroveň technickej spôsobilosti tak, aby uchádzač
preukázal disponibilitu s technikou, ktorá je uvedená v opise, resp. v oceňovanom
výkaze položiek v potrebnom množstve k plneniu zákazky.
10. V súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje zloženie zábezpeky vo výške
3% z predpokladanej hodnoty zákazky.
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508/2012
uznesenie
na prípravu podmienok a podkladov k verejnému obstarávaniu „Údržba verejnej zelene
na území mesta Komárna“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu „Údržba verejnej zelene na území
mesta Komárna“, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť zapracovanie schválených podmienok a podkladov do súťažných podkladov
verejného obstarávania a vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle § 24 zákona č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie zmluvného dodávateľa na
vykonávanie verejnoprospešných služieb – údržby verejnej zelene na území mesta
Komárna v súlade s bodom A/ uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Príloha k uzneseniu číslo 508/2012
OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA – Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna
1. Časť č. 1 predmetu obstarávania zahŕňa kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia
v lokalitách č. 1 až č. 6 mesta Komárno.
1.1

Vymedzenie lokality č. 1:
Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje
ul. Vnútorná okružná s vybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje
stredovou osou ulice až ku križovatke s ul. Tabaková kde hranica pokračuje s asfaltovou
cestou pri Vážskom brehu až k sútoku rieky Váh a Dunaj. Od prečerpávačky OMV
pokračuje západným smerom pozdĺž oplotenia prístavu na Elektrárenskej ceste až
k východiskovému bodu t.j. juhovýchodný cíp budovy Dôstojníckeho pavilónu.
I. intenzitná trieda údržby - Detský park, Park Anglia, Jazzy Garden - plán 8 kosení vo
vegetačnom období
II. intenzitná trieda údržby - ostatné trávnaté plochy charakteru verejného priestranstva
vo vlastníctve mesta v lokalite č. 1 – plán 5 kosení vo
vegetačnom období
III. intenzitná trieda údržby - Elektrárenská cesta, Tabaková garáže, nádvorie starej
pevnosti – plán 3 kosenia vo vegetačnom období
IV. intenzitná trieda údržby - nie je
Výmera plôch lokality č.1:

Lokalita

1.
1.2

I. Intenzitná
trieda v ha
(plánovaný
počet kosení
8x)
5,4181

II. intenzitná
trieda v ha
(plánovaný
počet kosení
5x)
2,2394

III. intenzitná
trieda v ha
(plánovaný
počet kosení
3x)
3,5290

IV. intenzitná
trieda v ha
(plánovaný
počet kosení
2x)

Spolu v ha

11,1865

Vymedzenie lokality č. 2:
Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje
ul. Vnútorná okružná s vybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje
stredovou osou ulice až ku križovatke s ul. Tabaková kde hranica pokračuje s asfaltovou
cestou smerom k rieke Váh odkiaľ odbočuje doľava pri pozdĺž nadzemného
teplovodného vedenia až k násypu Vážskeho mostu. Ďalej pokračuje od križovatky
Rákócziho ul. a Vnútorná okružná smerom severným pozdĺž múru Palatínovej línie až ku
vchodu na ČOV odkiaľ pokračuje pozdĺž ul. Veľká jarková až ku križovatke s ul.
Komenského kde odbočuje doľava a pokračuje až ku križovatke s ul. Rákócziho kde
odbočuje doľava a pokračuje smerom na ul. Mederčskú až ku križovatke s ul. Petıfiho,
kde odbočuje doľava až k južnému rohu budovy SPŠ kde pokračuje pozdĺž oplotenia
parku okolo Vodnej veži až k ul. Gazgovská, kde prejde na opačnú stranu a pokračuje
pozdĺž chodníka cez križovatky s ul. Špitálska ďalej cez Senné nám. a ul. Pohraničná až
ku križovatke s ul. Záhradnícka, kde odbočuje doprava na ul. Záhradnícka pozdĺž
pravostrannej línie pouličnej zástavby smerom ku výklopnému mostu až ku nadjazdu
nad ul. Dunajské nábrežie, kde odbočuje doľava pozdĺž protipovodňového múru až
k východiskovému bodu t.j. juhovýchodný cíp budovy D. pavilónu na ul. Dunajské
nábrežie
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I. intenzitná trieda údržby – park Lehár, Tržničné nám., Štefánikov park, Inštitucionálne
centrum, Rákócziho ul. obojstranný zelený pás, Senné
námestie - plán 8 kosení vo vegetačnom období
II. intenzitná trieda údržby - ostatné trávnaté plochy charakteru verejného priestranstva
vo vlastníctve mesta v lokalite č. 2 – plán 5 kosení vo
vegetačnom období
III. intenzitná trieda údržby - nie je
IV. intenzitná trieda údržby - nie je
Výmera plôch lokality č.2:
LOKALITA

2.

1.3

I. INTENZITNÁ

II. INTENZITNÁ

III. INTENZITNÁ

IV. INTENZITNÁ

SPOLU

TRIEDA v ha

TRIEDA v ha

TRIEDA v ha

TRIEDA v ha

v ha

( plán. počet
kosení 8 x )
7,4612

( plán. počet
kosení 5 x )
16,5326

(plán. počet kosení
3x)
-

(plán. počet kosení
2x)
-

23,9938

Vymedzenie lokality č. 3:
Hranica lokality vedie od skríženia telesa výklopného mostu s ul. Dunajské nábrežia
pozdĺž oplotenia prístavu až k Bratislavskej brány odkiaľ pokračuje stredovej osy
železničnej trati až k nadjazdu Bratislavskej cesty Na Bratislavskej ceste pokračuje
smerom východným cez ul. Mederčská až ku križovatke s ul. Petıfiho kde odbočuje
doľava až k južnému rohu budovy SPŠ kde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo
Vodnej veži až k ul. Gazdovská,
Lokalita č. 3 spadá celou plochou do II. intenzitnej triedy údržby - plán 5 kosení vo
vegetačnom období
Výmera plôch lokality č.3:

LOKALITA

3.

1.4

I. INTENZITNÁ

II. INTENZITNÁ

III. INTENZITNÁ

IV. INTENZITNÁ

SPOLU

TRIEDA v ha

TRIEDA v ha

TRIEDA v ha

TRIEDA v ha

v ha

( plán. počet kosení
8x)
-

(plán. počet kosení (plán. počet kosení 3x) (plán. počet kosení
2x)
5 x)
19,5537
-

19,5537

Vymedzenie lokality č. 4:
Hranica lokality vedie od križovatky ul. Komenského s ul. Rákócziho smerom na ul.
Mederčskú, kde pokračuje smerom na Bratislavskú cestu až ku skríženiu nadjazdu so
železničnou traťou, kde prejde na ul. Budovateľská a ďalej pokračuje ku križovatke s ul.
Mieru cez ktorú vedie až ku križovatke s ul. Odborárov, pokračuje ďalej pozdĺž traťovej
osy cez železničnú stanicu až k železničnému mostu cez Váh, kde pred mostom odbočí
doprava (južným smerom) a pozdĺž múru Palatínovej línie vedie až ku vchodu ČOV odkiaľ
pokračuje pozdĺž ul. Veľká jarková až ku križovatke s ul. Komenského, kde odbočuje
doľava a pokračuje k východiskovému bodu ku križovatke s ul. Rákócziho.
I. intenzitná trieda údržby - kostol Sv. Rozálie, park Lidice - plán 8 kosení vo
vegetačnom období
II. intenzitná trieda údržby - Športové ihrisko na Alžbetinom ostrove a ostatné trávnaté
plochy charakteru verejného priestranstva vo vlastníctve
mesta v lokalite č.4 – plán 5 kosení vo vegetačnom období
III. intenzitná trieda údržby - Estakáda na Bratislavskej ceste zo strany Bašty II.,
Nádvorie Baštionu II., Ul. veľký rad, Platanová alej až
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k zadnému vchodu SLK– plán 3 kosenia vo vegetačnom
období
IV. intenzitná trieda údržby - nie je
Výmera plôch lokality č.4:
LOKALITA I. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha

4.
1.5

( plán. počet
kosení 8 x )
1,2209

II. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha

III. INTENZITNÁ IV. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha
TRIEDA v ha

SPOLU
v ha

( plán. počet
kosení 5 x )
16,8083

(plán. počet
kosení 3 x )
3,2642

21,2934

(plán. počet
kosení 2 x )

Vymedzenie lokality č. 5:
Hranica lokality vedie od hlavného vchodu SLK na ul. Roľníckej školy ďalej odbočuje
smerom západným pozdĺž oplotenia SLK až k zadnej vrátnici SLK kde sa otočí doprava
(severným smerom) a vedie pozdĺž prístupovej komunikácie až k podjazdu
s Bratislavskou cestou. Pokračuje na Bratislavskej ceste smerom ku križovatke
s Hadovskou cestou po odbočení na ktorú vedie pozdĺž ľavej línie zástavbovej až ku
križovatke s ul. Roľníckej školy po ktorej vedie smerom do centra až ku križovatke s ul.
Slobody . Ďalej vedie pozdĺž ľavej strany ul. Slobody až kým neodbočí na ul. Družstevnú
po ktorej vedie až k železničnej trati. Odbočí doprava a pozdĺž trate smerom na
železničnú stanicu Komárno vedie k železničnému priecestiu na mŕtve rameno Váhu ,
odbočí doľava na ul. Mieru po ktorej pokračuje až na ul. Budovateľskú cez estakádu
smerom k východiskovému bodu hlavného vchodu SLK.
I. intenzitná trieda údržby - nie je
II. intenzitná trieda údržby - ostatné trávnaté plochy charakteru verejného priestranstva
vo vlastníctve mesta v lokalite č.5 – plán 5 kosení vo
vegetačnom období
III. intenzitná trieda údržby - Hadovská cesta, Ul. slobody, Robotnícka štvrť (Čajka),
Estakáda na Bratislavskej ceste – južná časť – plán 3
kosenia vo vegetačnom období
IV. intenzitná trieda údržby - nie je
Výmera plôch lokality č.5:

LOKALITA I. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha
( plán. počet
kosení 8 x )
5.
1.6

II. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha

III. INTENZITNÁ IV. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha
TRIEDA v ha

SPOLU
v ha

( plán. počet
kosení 5 x )
15,7072

(plán. počet
kosení 3 x )
2,6312

18,3384

(plán. počet
kosení 2 x )
-

Vymedzenie lokality č. 6:
Hranica lokality vedie od železničnej stanice Komárno pozdĺž železničnej trate smerom na
železničný most cez Váh .V predmostí odbočí doľava severným smerom pozdĺž
Palatínovej línie okolo mestskej časti Letecké pole až k železničnému priecestiu na konci
ul. Okružná. Tam odbočí doľava a pozdĺž železničnej trati sa vráti k východiskovému
bodu na železničnú stanicu Komárno
I. intenzitná trieda údržby - nie je
II. intenzitná trieda údržby - Nová Stráž-park a ihrisko na Dunajskom rade a ostatné
trávnaté plochy charakteru verejného priestranstva vo
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vlastníctve mesta v lokalite č.6 – plán 5 kosení vo
vegetačnom období
III. intenzitná trieda údržby - Plocha za kajakárňou, Mŕtve rameno Váhu – pláž, voľné
priestranstvá v okolí bašty V., VI., Čerhát cintorín, Nová
Stráž cintorín, Slnečnicová ul., Mŕtve rameno Váhu - nová
pláž, Cyklotrasa pri Váhu, Hadovce cintorín – plán 3
kosenia vo vegetačnom období
IV. intenzitná trieda údržby - Vadaš – okraje cesty, okraje cesty na mŕtve rameno Váhu
od križovatky ul. Mieru, okraje cesty na Harčáš, okraje
cesty na N. osadu, okraje spojovacej cesty od križovatky ul.
E. B. Lukáča až k ul. Selyeho
Výmera plôch lokality č. 6:
LOKALITA I. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha

6.
1.7

( plán. počet
kosení 8 x )
-

II. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha

III. INTENZITNÁ IV. INTENZITNÁ
TRIEDA v ha
TRIEDA v ha

SPOLU
v ha

( plán. počet
kosení 5 x )
3,6808

(plán. počet
kosení 3 x )
12,0957

18,3120

(plán. počet
kosení 2 x )
25 355

Požadované služby na základe objednávky obstarávateľa v lokalitách č. 1 až 6 :
1.7.1 Čistenie plochy pred zahájením kosenia
1.7.2 Kosenie trávnatých plôch
1.7.3 Zber a odvoz pokosenej hmoty do vzdialenosti 5 km do 24 hodín od kosenia pre
plochy I. a II.. intenzitnej triedy údržby
1.7.4 Zber a odvoz pokosenej hmoty do vzdialenosti 5 km do 10 dní od kosenia pre
plochy III. intenzitnej triedy údržby
1.7.5 Zber a odvoz pokosenej hmoty na plochách IV. intenzitnej triedy údržby sa
nevykonáva.
1.7.6 Maximálna doba trvania jedného kosenia nemôže presiahnuť 21 dní pre plochy
s intenzitnou triedou údržby II., t.j. od zahájenia do ukončenia kosenia
1.7.7 Maximálna doba trvania jedného kosenia nemôže presiahnuť 30 dní pre plochy
s intenzitnou triedou údržby III. a IV., t.j. od zahájenia do ukončenia kosenia
1.7.8 Čistenie okrajových plôch (miestnych komunikácií, chodníkov a ostatných plôch
hraničiacich s kosenou plochou) od znečistenia vzniknutého počas kosenia
1.7.9 Výška pokoseného porastu má byť v rozmedzí 4-6 cm.
1.7.10 Jarné vyhrabávanie s odvozom zhrabkov do vzdialenosti 5km
1.7.11 Jesenné vyhrabávanie s odvozom zhrabkov a lístia do vzdialenosti 5km

1.8

Výkaz položiek, ktoré budú oceňované:
Činnosť:
Kosenie - I. intenzitná trieda
údržby
Kosenie - II. intenzitná trieda
údržby
Kosenie - III. intenzitná trieda
údržby
Kosenie - IV. intenzitná trieda
údržby

Merná Jednorazové
jednotka množstvo
m2
141.002
m2
745.220

Ročné množstvo
(predpoklad)
1.128.016
3.726.100

m2

215.201

m2

25.355

645.603
50.710
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Jarné vyhrabávanie
m2
1.126.778
1.126.778
Jesenné vyhrabávanie

m2

1.126.778

1.126.778

2. Časť č. 2 predmetu obstarávania zahŕňa špeciálne služby záhradníctva na verejných
priestranstvách mesta Komárno
2.1 (podrobnejší rozpis je uvedený v bode č.2.3):
2.1.1 výsadba stromov a kríkov a údržba stromov do 4 m výšky manipulácie
2.1.2 údržba zahustenej výsadby kríkov do 3 rokov po výsadbe
2.1.3 údržba zahustenej výsadby kríkov po 3 rokoch po výsadbe
2.1.4 údržba živých plotov
2.1.5 údržba a dosadba záhonov ruží
2.1.6 výsadba a údržba kvetinových záhonov
2.1.7 údržba mobilnej zelene
2.1.8 zakladanie trávnikov
2.1 Požiadavka na vykonávanie služieb:
2.1.1 Služby sa vykonávajú na základe objednávky obstarávateľa
2.1.2 Služby sa musia vykonať najneskôr do 21 dní od obdržania objednávky
2.1.3 Odvoz zvyškov odpadkov musí byť vykonaný do 24 hod. od ich vzniku
2.2 Výkaz položiek, ktoré budú oceňované, s uvedením predpokladaného ročného množstva
jednotiek:
Názov oceňovanej položky
(zvýraznené riadky sú názvy jednotlivých skupín služieb)
Stromy a solitérne kry (cena vrátane zabezpečenia
staveniska, odvozu drevnej hmoty, odrezkov, zhrabkov a
odpadkov do 24 hodín):
udržiavací rez stromov a krov do výšky 4m - netŕnistých
udržiavací rez stromov a krov do výšky 4m - tŕnistých
rez stromov na čípok – netŕnistých
rez stromov na čípok – tŕnistých
odstránenie výmladkov stromov
mechanické odstránenie nežiadúcich náletových drevín
starostlivosť o zemné misy (obnovenie, mulčovanie,
odburinenie) u stromov do 3 rokov
výchovný rez u stromov do 3 rokov
obnova trojbodového ukotvenia s dodaním kotviaceho
materiálu ( drevené kolíky 5x5 cm , spojovací a viazací
materiál ) u stromov do 3 rokov

Merná
Jednorazové
jednotka
množstvo

Ročné
množstvo
(predpoklad)

ks
ks
ks
ks
ks
2
m
ks

510
230
120
158
350
450
330

510
230
120
158
350
900
330

ks
ks

110
110

110
110

výsadba drevín s koreňovým balom s trojbodovým ukotvením a s dodaním
kotviaceho materiálu ( drevené kolíky 5x5 cm , spojovací a viazací materiál )

ks

110

110

výsadba kríkov s vyhĺbením jám - cena bez materiálu
Chemický postrek drevín do výšky 10 m proti chorobám a
škodcom – cena bez chemikálií
minerálne hnojenie s prepravou materiálu - cena bez materiálu
polievanie drevín s min. dávkou u kríkov 5 l/ks, u stromčekov
15 l/ks
Kríky zahustené výsadby do 3 rokov po výsadbe:
výchovný rez s odvozom odrezkov
okopávka do hĺbky 5 cm s hrabaním a odvozom zhrabkov
odburinenie a kyprenie s hrabaním a odvozom zhrabkov
minerálne hnojenie s prepravou materiálu - cena bez materiálu
Zahustené výsadby kríkov viac ako 3 roky po výsadbe:

ks
ks

160
200

160
200

ks
hod

200
123

200
123

ks
2
m
2
m
2
m

240
180
180
180

240
180
720
180
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udržiavací rez s odvozom odrezkov
hnojenie minerálne s prepravou materiálu – cena bez materiálu
odburiňovanie a kyprenie s hrabaním a odvozom zhrabkov
odburiňovanie konifér
mulčovanie konifér do hrúbky mulčovej vrstvy do 10 cm
Živé ploty:
orez živého plotu do výšky 1,5 m s odvozom odrezkov
omladzovací rez s odvozom odrezkov
Záhony ruží:
jarné ohrnutie zeme
s hrabaním a odvozom zhrabkov
jarný rez s odvozom odrezkov
hnojenie minerálne s prepravou materiálu – cena bez materiálu
okopávka do hĺbky 5 cm s hrabaním a odvozom zhrabkov
odburinenie a kyprenie s odvozom zhrabkov
ochranný postrek proti chorobám a škodcom – cena bez
chemikálí
odstránenie odkvitnutých častí s odvozom odpadkov
odpichnutie okrajov záhonov s odvozom odpadkov
zimný rez s odvozom odrezkov
zimné nahrnutie zeme
Dosadba záhonu s vyhlbením jám a prepravou materiálu
Starostlivosť o kvetinové záhony – cibuľoviny:
príprava pôdy na výsadbu do hĺbky 20 cm s hrabaním a
odvozom zhrabkov
výsadba cibúľ s prepravou materiálu
odpichnutie okrajov záhonu
odburinenie
a kyprenie s odvozom odpadkov
minerálne hnojenie s prepravou materiálu - cena bez materiálu
vybratie cibúľ, očistenie a uskladnenie cibúl s prepravou
materiálu
Starostlivosť o kvetinové záhony – letničky a dvojrôčky:
príprava záhonov na výsadbu do hĺbky 15 cm s odvozom
odpadkov
výsadba sadeníc s prepravou materiálu – cena bez sadeníc
polievanie
odpichovanie okrajov záhonov s odvozom odpadkov
okopávanie s odvozom odpadkov
odburinenie a kyprenie s odvozom odpadkov
minerálne dohnojovanie počas vegetácie s prepravou materiálu
- cena bez materiálu
odstraňovanie odkvitnutých kvetov s odvozom odpadkov
likvidácia záhonu s odvozom odpadkov
zrýľovanie záhonu
zásobné organo - minerálne hnojenie s prepravou materiálu
Starostlivosť o mobilnú zeleň:
zálievka
kyprenie a odburinenie s odvozom odpadkov
udržovací rez drevín s odvozom odrezkov
dosadba s prepravou materiálu – cena bez materiálu
minerálne hnojenie s prepravou materiálu - cena bez materiálu
mulčovanie s prepravou materiálu – cena bez materiálu
založenie parkových trávnikov:
založenie parkových trávnikov ( s prípravou pôdy, dodaním
osiava, sejbou, hrabličkovaním a valcovaním )

3

ks
2
m
2
m
2
m
2
m

1590
1027
1027
508
188

1590
1027
4108
1524
188

bm
bm

4662
200

9324
200

ks
ks
2
m
2
m
2
m
ks

421
421
687
687
687
421

421
421
687
1374
3435
421

ks
bm
ks
ks
ks

421
350
421
421
40

842
350
421
421
40

67

67

3000
42
67
67
3000

3000
42
67
67
3000

604

604

ks
hod.
bm
2
m
2
m
2
m

25786
41
256
604
604
604

25786
41
256
604
2416
604

ks
ks
2
m
2
m

21920
25786
604
604

43840
25786
604
604

hod.
2
m
ks
ks
2
m
2
m

60
45
464
46
45
45

60
45
464
46
45
45

500

500

m

2

ks
bm
2
m
2
m
ks

m

m

2

2

Časť č. 3 predmetu obstarávania zahŕňa orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov
v sťažených podmienkach na verejných priestranstvách mesta Komárno.
3.1 Požadované služby:
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3.1.1 Orez stromov nad 4 m výšky orezu v sťažených podmienkach so zabezpečením
okolia manipulačného priestoru
3.1.2 Výrub stromov s priemerom reznej plochy do 1000 mm v sťažených podmienkach
3.1.3 Kalamitný výrub stromov - pilčícke práce
3.1.4 Frézovanie pňov vyrúbaných stromov
3.1.5 Vyčistenie priestranstva orezu, výrubu, frézovania resp. kalamitného výrubu, odvoz
odrezkov (konárov do priemeru 150 mm) na kompostáreň na Harčášskej ceste a
odvoz drevnej hmoty s priemerom nad 150 mm do areálu MsÚ - garáže na Hradnej
ul. v Komárne do 24 hod.
3.2 Výkaz položiek, ktoré budú oceňované :
Oceňovaná položka (činnosť obsahuje aj odvoz drevnej hmoty a konárov)
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy do 200 mm
s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy od 201 mm do
300 mm s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy od 301 mm do
400 mm s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy od 401 mm do
500 mm s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy od 501 mm do
600 mm s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy od 601 mm do
700 mm s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy od 701 mm do
800 mm s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy od 801 mm do
900 mm s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Výrub stromu v sťažených podmienkach s priemerom reznej plochy od 901 mm do
1000 mm s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty a odrezkov
Orez stromov nad 4 m výšky orezu v sťažených podmienkach s vyčistením
priestranstva orezu a odvozom odrezkov
Kalamitný výrub dreva s vyčistením priestranstva výrubu a odvozom drevnej hmoty
a odrezkov
Vyfrézovanie pňov vyrúbaných stromov

Merná jednotka Množstvo
za rok
ks
20
ks
36
ks
36
ks
20
ks
12
ks
6
ks
4
ks
4
ks
2
hod
500
hod
50
m2
10

4. Každá časť predmetu obstarávania sa bude vyhodnocovať samostatne, záujemca sa môže
uchádzať o hociktorú časť aj jednotlivo, alebo o viacero/všetky časti.
5. Spôsob vyhodnotenia každej časti predmetu obstarávania jednotlivo: jediné kritérium pre
hodnotenie bude cena ponúknutej služby. Porovná sa súčet súčinov jednotkových cien
oceňovaných položiek a ročného predpokladaného množstva oceňovanej položky
vynásobený piatimi rokmi, t.j. porovná sa celková cena služby vykonávanej počas 5 rokov.
Vyhráva uchádzač, koho výška nákladov na obdobie 5 rokov bude najnižšia.
6. Dĺžka trvania zmluvy pre všetky tri časti predmetu obstarávania: 60 mesiacov (5 rokov od
podpísania zmluvy s víťazným uchádzačom).
7. Predpokladaná výška nákladov:
•
•

Predpokladaná ročná výška nákladov na časť č.1 predstavuje cca 212.000 € bez DPH.
Predpokladaná výška nákladov počas trvania zmluvy (5 rokov): 1.060.000 € bez DPH
Predpokladaná ročná výška nákladov na časť č.2 predstavuje cca 30.500 € bez DPH.
Predpokladaná výška nákladov počas trvania zmluvy (5 rokov): 152.500 € bez DPH
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• Predpokladaná ročná výška nákladov na časť č.3 predstavuje cca 66.400 € bez DPH.
Predpokladaná výška nákladov počas trvania zmluvy (5 rokov): 332.000 € bez DPH
8. Podmienky osobného postavenia uchádzačov a záujemcov zapracovať do podkladov podľa
§ 26 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Podmienky finančného a ekonomického postavenia uchádzačov a záujemcov podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej
sa predmet obstarávania týka za posledné tri hospodárske roky. Doklady poskytnúť ako
originál alebo overené kópie. Minimálna výška obratu musí byť 30% predpokladanej ročnej
hodnoty prác v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
10. Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov a záujemcov podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní:
i)

j)

v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloženie zoznamu
poskytnutých služieb (referencií) za predchádzajúce tri roky podložené potvrdeniami
o uspokojivom poskytnutí služby s uvedením cien, miest a lehôt poskytovania služby.
Vyžaduje sa zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania za roky
2009 – 2011 pri realizácii aspoň jednej zmluvy na poskytnutie služby v každom roku
(2009, 2010, 2011) v zmluvnej výške minimálne 30% predpokladanej ročnej hodnoty
práce v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
v súlade s § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
požaduje dokladovať minimálnu úroveň technickej spôsobilosti tak, aby uchádzač
preukázal disponibilitu s technikou, ktorá je uvedená v opise, resp. v oceňovanom
výkaze položiek v potrebnom množstve k plneniu zákazky.

11. V súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje zloženie zábezpeky vo výške
3% z predpokladanej hodnoty zákazky.
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509/2012
uznesenie
na prípravu podmienok a podkladov k verejnému obstarávaniu „Údržba
a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu „Údržba a prevádzkovanie verejného
osvetlenia v meste Komárno“, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

B/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno
zabezpečiť zapracovanie schválených podmienok a podkladov do súťažných podkladov
verejného obstarávania a vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle § 24 zákona č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie zmluvného dodávateľa na
vykonávanie verejnoprospešných služieb – údržby a prevádzkovania verejného
osvetlenia v meste Komárno v súlade s bodom A/ uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Príloha k uzneseniu číslo 509/2012
OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA – Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v
meste Komárno
1. Predmetom obstarávania je údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia Mesta Komárno
v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš,
Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb:
1.1 Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Odstránenie bežných porúch svetelných bodov VO
Odstraňovanie porúch, výmena káblového a vzdušného vedenia a rozvodov VO
Montáž, oprava a údržba odberných miest, rozvádzačov, ovládacích prvkov VO
Montáž krytov a bezpäticových systémov
Oprava, čistenie a udržiavanie svietidiel
Výmena zastaraných svietidiel a výložníkov, rozširovanie svetelných bodov
v rámci existujúcej vetvy
1.1.7. Výmena, statické zabezpečenie a ochranný náter stožiarov VO
1.1.8. Výmena svietidiel za účelom zníženia príkonu a zlepšenia svetelno - technických
parametrov
1.1.9. Zisťovanie stavu elektrických zariadení VO, jeho funkčnosť a poruchy
v pravidelných monitorovacích prehliadkach s podmienkou permanentného
zabezpečenia funkčnosti minimálne 92% všetkých svetelných bodov
1.1.10. Pravidelné revízie el. zariadení v zmysle príslušných zákonov a noriem
1.1.11. Pasportizácia siete VO
1.1.12. Meranie a kontrola spotreby el. energie
1.1.13. Vyjadrenie sa k projektovým dokumentáciám a zásahom do siete VO
1.1.14. Vykonávanie vytyčovania a označovania zariadení a siete VO
1.1.15. Vypracovanie plánu opráv, podľa potreby a vekovej štruktúry zariadení VO
1.1.16. Preberanie prípadných nových objektov a zariadení VO
1.2 Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou svetelných signalizačných
zariadení:
1.2.1 Oprava a údržba svetelných signalizačných zariadení vrátane náhradných dielov
1.2.2 Slaboprúdne odborné skúšky signalizačných zariadení - revízie
1.3 Realizácia slávnostnej svetelnej výzdoby
1.3.1 Zabezpečenie svetelnej výzdoby v určenom množstve a požadovanej kvalite
1.4 Vlajková výzdoba počas štátnych osláv a sviatkov
2. Všeobecné požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:
2.1. Dodávateľ je povinný Vykonávať činnosti súvisiace s opravou a údržbou verejného
osvetlenia (body 1.1 a 1.2) podľa dodávateľom vypracovaného plánu opráv
a odsúhlaseného odberateľom.
2.2. Odberateľ má právo požadovať opravu časti verejného osvetlenia aj mimo plánu opráv.
2.3. Dodávateľ je povinný viesť denník prác, v ktorom budú zaznamenané všetky práce
a úkony, ktoré boli v rámci predmetu obstarávania vykonané. Denník prác bude
potvrdený odberateľom, a to minimálne dvakrát za mesiac, zväčša v strede a na konci
príslušného mesiaca.
38

UZNESENIA ZO 17. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 26. JANUÁRA 2012
____________________________________________________________________________
2.4. Dodávateľ má právo fakturovať mesačne do 5. dňa nasledovného mesiaca 1/12 ročnej
ceny navrhnutej na vykonávanie opráv a údržby verejného osvetlenia (bod 1.1) a 1/12
ročnej ceny navrhnutej na vykonávanie činností súvisiacich s opravou a údržbou
svetelných signalizačných zariadení (bod 1.2). Prílohou faktúry bude odberateľom
potvrdený denník prác s uvedenými všetkými činnosťami vykonanými v danom mesiaci
2.5. Dodávateľ môže vykonávať činnosti podľa bodov 1.3 a 1.4 len na základe písomnej
objednávky odberateľa.
3. Konkrétne požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:
3.1 Sústava verejného osvetlenia Mesta Komárno pozostáva z 3791 svetelných bodov,
2160 stožiarov – stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve Mesta Komárno, 61
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.
3.2 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).
3.3 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.
3.4 Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa, ktorá bude uvedená aj v pracovnom
denníku dodávateľa vykonať ročne výmenu max. 150 osvetľovacích telies na stĺpy
verejného osvetlenia z dôvodu výmeny starých osvetľovacích telies za nové s nízkou
spotrebou el. energie (bod 1.1.6). Osvetľovacie telesá dodá odberateľ.
3.5 V prípade potreby výmeny kompletného stožiara, nový stožiar dodá odberateľ.
3.6 Pasportizáciu siete verejného osvetlenia je dodávateľ povinný vykonať každoročne do
31. januára.
3.7 Dodávateľ je povinný prebrať do správy prípadné nové svetelné body verejného
osvetlenia.
3.8 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.
3.9 Dodávateľ je povinný prijať poverenie od štatutárneho zástupcu odberateľa a
zastupovať odberateľa pri poistných udalostiach, počas ktorých došlo k poškodeniu
časti verejného osvetlenia cudzou osobou a takisto zastupovať odberateľa počas
vyšetrovacieho konania na príslušnom policajnom zbore.
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3.10Na území Mesta Komárno sú v prevádzke 4 svetelné signalizačné zariadenia typu BDE
od výrobcu AŽD Bratislava a jedna riadiaca jednotka bez signalizačných zariadení
nachádzajúca sa pri križovatkách ciest I/63 a I/64, ktorá je naďalej v činnosti kvôli
zabezpečeniu synchronizácie ďalších dvoch signalizačných zariadení. 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.
3.11Pod 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.
3.12Vlajková 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.
4. Výkaz položiek, ktoré budú oceňované, s uvedením predpokladaného ročného množstva
jednotiek:
Názov oceňovanej položky
oprava a údržba verejného osvetlenia (podľa bodu
1.1kapitoly B. Opis predmetu zákazky) počas jedného
roka
oprava a údržba svetelných signalizačných zariadení
(podľa bodu 1.2 kapitoly B. Opis predmetu zákazky)
počas jedného roka
realizácia slávnostnej svetelnej výzdoby (podľa bodu
1.3 kapitoly B. Opis predmetu zákazky)
realizácia vlajkovej výzdoby počas štát. sviatkov a
osláv (podľa bodu 1.4 kapitoly B. opis predmetu
zákazky)

Merná jednotka

Počet jednotiek/rok

ks

3791

ks

4

hod.

270

hod.

30

5. Spôsob vyhodnotenia: jediné kritérium pre hodnotenie bude cena ponúknutej služby.
Porovná sa súčet súčinov jednotkových cien oceňovaných položiek a ročného
predpokladaného množstva oceňovanej položky vynásobený piatimi rokmi, t.j. porovná sa
celková cena služby vykonávanej počas 5 rokov. Vyhráva uchádzač, koho výška nákladov
na obdobie 5 rokov bude najnižšia.
6. Dĺžka trvania zmluvy: 60 mesiacov (5 rokov od podpísania zmluvy s víťazným
uchádzačom).
7. Predpokladaná výška nákladov: Predpokladaná ročná výška nákladov na vyššie uvedené
okruhy činností predstavuje cca. 132.000 € bez DPH. Predpokladaná výška nákladov počas
trvania zmluvy (5 rokov): 660.000 € bez DPH
8. Podmienky osobného postavenia uchádzačov a záujemcov zapracovať do podkladov podľa
§ 26 zákona o verejnom obstarávaní.
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9. Podmienky finančného a ekonomického postavenia uchádzačov a záujemcov podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej
sa predmet obstarávania týka za posledné tri hospodárske roky. Doklady poskytnúť ako
originál alebo overené kópie. Minimálna výška obratu musí byť 30% predpokladanej ročnej
hodnoty prác v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
10. Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov a záujemcov podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní:
k) v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloženie zoznamu
poskytnutých služieb (referencií) za predchádzajúce tri roky podložené potvrdeniami
o uspokojivom poskytnutí služby s uvedením cien, miest a lehôt poskytovania služby.
Vyžaduje sa zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania za roky
2009 – 2011 pri realizácii aspoň jednej zmluvy na poskytnutie služby v každom roku
(2009, 2010, 2011) v zmluvnej výške minimálne 30% predpokladanej ročnej hodnoty
práce v oblasti, ktorej sa zákazka týka.
l) v súlade s § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
požaduje dokladovať minimálnu úroveň technickej spôsobilosti tak, aby uchádzač
preukázal disponibilitu s technikou, ktorá je uvedená v opise, resp. v oceňovanom
výkaze položiek v potrebnom množstve k plneniu zákazky.
11. V súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní sa požaduje zloženie zábezpeky vo výške
3% z predpokladanej hodnoty zákazky.
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510/2012
uznesenie
k poslaneckému návrhu poslanca Mgr. Béla Keszegh
k činnosti spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
žiada
Mgr. Zoltána Péka, konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
a) vypracovať alternatívy na digitalizáciu (s cenovými ponukami, technické možnosti
a dostupnosť),
b) vypracovať alternatívy na zníženie nákladov,
c) spraviť potrebné kroky na aktualizáciu firemných údajov.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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511/2012
uznesenie
k poslaneckému návrhu poslanca JUDr. Vojtech Novák
k činnosti spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
žiada
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra Mesta Komárno
Vykonať kontrolu vo veci zakladajúcej listiny spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. založenej do
zbierky listín Okresného súdu Nitra - Obchodný register, či bola vyhotovená a založená
v súlade so zákonom číslo 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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512/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o príprave prechodu spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
na digitálne televízne vysielanie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave prechodu spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. na
digitálne televízne vysielanie,

B/

konštatuje, že
rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu číslo TD/59/201 zo dňa 8. novembra
2011 bola pre spoločnosť COM-MÉDIA, spol. s.r.o. udelená licencia na digitálne
vysielanie televíznej programovej služby s tým, že licencia zanikne ak vysielateľ nepodá
návrh na zápis licencovanej činnosti ako predmet činnosti do obchodného registra do 6.
februára 2012,

C/

schvaľuje
návrh dodatku zakladateľskej listiny k zakladateľskej listine spoločnosti COM-MÉDIA,
spol. s.r.o. v znení úplného znenia zo dňa 27. júla 2010,

D/

žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora Mesta Komárno
vydať rozhodnutie jediného spoločníka COM-MÉDIA, spol. s r.o. v súlade s bodmi B/
a C/ uznesenia,
Termín: do 30. januára 2012
Mgr. Zoltána Péka, konateľa spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
vyhotoviť úplné znenie zakladacej listiny spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o.
a predložiť návrh na zápis zmeny do obchodného registra v súlade s bodmi B/ a C/ tohto
uznesenia.
Termín: do 6. februára 2012

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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