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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
Časť I. 

Všeobecné informácie 
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov a sídlo: Mesto Komárno, Nám. Gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno , IČO : 00 306 525 
Štatutárny orgán: MUDr. Anton Marek, primátor mesta 
Kontaktná osoba: pre ver. obstarávanie - Ing. Andrea Kabátová , Ing. Norbert Tóth,  

    vo veciach technických - Ing. Alexander Patus (tel.035/2851324) 
Telefón: 035/2851223, 0903 459 816 - pre ver. obstarávanie 
E-mail: tender@komarno.sk, ntpartner@centrum.sk  
Internetová adresa organizácie (URL): www.komarno.sk 
2. PREDMET ZÁKAZKY 
2.1. Jedná sa o viacnásobnú pozemnú aplikáciu insekticídu proti lietajúcemu hmyzu (dezinsekciu) na 
komármi najviac zamorených územiach Mesta Komárno s  rozlohou 3500 ha. Celková súhrnná plocha 
postreku spolu činí 3500 ha. 
2.2 .Kód podľa CPV: 9092100-9 – Dezinfekčné a hubiace služby, 
2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu 
zákazky. 
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
3.1.Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
4.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
Ak bude súčasťou ponuky variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 
hľadieť akoby nebolo predložené. 
5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY 
5.1. Uvedený bod týkajúci sa pôvodu predmetu zákazky sa neuvádza. 
6. MIESTO DODANIA A TRVANIE PREDMETU ZÁKAZKY 
6.1. Miestom dodania predmetu zákazky: katastrálne územie mesta Komárno. 
6.2. Trvanie zmluvy : 24 mesiacov. 
7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
7.1. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Mesta Komárno.  
8. ZMLUVA  
8.1. Výsledkom súťaže bude uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.. 
8.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie služby sú uvedené v bode B.1 - 
zmluvné podmienky poskytnutia predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky. Zmluva  
o dielo bude predložená v ponuke, musí byť zo strany uchádzača podpísaná a to osobou oprávnenou 
konať za uchádzača. 
9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.07.2014. 
9.2.V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o 
námietkach pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok 
na konanie verejného obstarávateľa alebo, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa 
pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom 
opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 
9.3.Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1. 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 
10. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 
10.1.Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie ( ďalej len „informácie“ ) medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou/spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé 
zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne, elektronicky alebo poštovou zásielkou. 
10.2.Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť 
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ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa 
osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa 
odoslania tejto informácie. 
10.3.Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo 
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu 
podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo 
poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 
11.VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
11.1.V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, 
uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená metóda verejného obstarávania 
alebo v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 
v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 11 požiadať o ich 
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 
945 01 Komárno. 
11.2. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 
alebo v súťažných podkladoch predloženej zo strany záujemcu, verejný obstarávateľ oznámi 
bezodkladne všetkých záujemcom, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o 
vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr 
šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že záujemca o 
vysvetlenie požiada dostatočne vopred. Vysvetľovania verejný obstarávateľ zverejní na svojom profile. 
Verejný obstarávateľ požaduje všetkých záujemcov aby prípadné vysvetľovanie verejného 
obstarávateľa k súťažným podkladom zapracovali do predkladanej ponuky. 
11.3 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v súlade s § 34 ods. 14 zákona. 
12. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY – neuvádza sa 

 
Časť III. 

Príprava ponuky 
 

13. VYHOTOVENIE PONUKY 
13.1.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
13.2.Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom 
ktorého bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch, musia byť 
v ponuke predložené ako prvopisy/originály, alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je 
určené inak. 
13.3.Uchádzač predloží písomnú ponuku podľa časti IV. týchto súťažných podkladov v jednom 
listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči alebo na inom vhodnom nosiči, 
tiež rozdelenú v zmysle časti IV. týchto súťažných podkladov, vo formáte súborov. pdf v strojovo 
čitateľnom tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo formáte. pdf., prípadne vo 
formáte pre kompresiu súborov. zip., ktorý označí názvom „UVO“ (ďalej len „CD/DVD nosič“). Na 
tomto CD/DVD nosiči bude nahratá kompletná ponuka uchádzača tak, aby obsah CD/DVD 
nosiča bol identický s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom predmetné CD/DVD 
je určené na zverejňovania dokumentov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Vo väzbe 
na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa 
§ 20 zákona, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“), uchádzač vykoná začiernenie tých častí 
dokumentov na CD/DVD nosiči, ktoré označil ako dôverné informácie. 
14. JAZYK PONUKY 
14.1.Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. 
14.2.Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom 
jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyk. Ak sa zistí rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je doklad v slovenskom jazyku. 
15. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
15.1.Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR a matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.  
15.2.Cena za obstaranie tovaru musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
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v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Navrhovaná maximálna zmluvná cena musí 
obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky. 
15.3.Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
15.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
15.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 
15.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
15.4.Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková 
cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska poskytnutia 
služby. 
15.5.Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným 
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, 
z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť 
zmluvného záväzku. 
16. OBSAH PONUKY 
16.1 Ponuka predložená uchádzačom musí byť v jednom obale a musí obsahovať osobitne oddelenú 
a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú ako „Kritériá“ 
a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ 
Časť ponuky označená ako „Ostatné“ musí obsahovať: 
16.1.1 vyhlásenie uchádzača podľa časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky, že súhlasí s podmienkami tohto verejného obstarávania určenými verejným 
obstarávateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 
16.1.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bolo 
vyhlásené toto verejné obstarávanie a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti 
uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný 
zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou / 
osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 
16.1.3 jedno vyhotovenie zmluvy o dielo bez uvedenia ponúkanej ceny. Zmluva o dielo podľa časti A.1 
Pokyny pre uchádzačov bod 8.1, B1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto 
súťažných podkladov „Zmluva o dielo“ podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača. 
16.1.4 Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude uchádzač 
komunikovať s verejným obstarávateľom pre účely komunikácie v elektronickej aukcii. 
16.1.5 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom časti ponuky označenej 
ako „Ostatné“ podľa týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby 
ponuka obsahovala „Zoznam dôverných informácií“ časti ponuky označenej ako „Ostatné“. 
16.2 Časť ponuky označená ako „Kritérium“ musí obsahovať: 
16.2.1. Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií určeným verejným obstarávateľom na 
hodnotenie ponúk – príloha č. 1 týchto súťažných podkladov. 
16.2.2. Jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo, s uvedením ponúkanej ceny. Zmluva o dielo musí byť 
vypracovaná podľa časti B1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných 
podkladov a zmluva podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača. 
17. NÁKLADY NA PONUKU 
17.1.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
17.2.Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa 
bodu 9 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného 
obstarávania. 
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Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

 
18. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 
18.1.Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči 
verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu 
obstarávania, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu 
stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy. 
18.2. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, 
sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 
18.3. Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 18.2, nebude možné takúto ponuku zaradiť 
do vyhodnotenia/braná do úvahy a bude vylúčená z verejnej súťaže. 
19. PREDLKLADANIE PONÚK 
19.1.Každý uchádzač môže v tomto verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač 
nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky subdodávateľom iného uchádzača alebo členom 
skupiny, ktorá predkladá ponuku. 
19.2.Ponuka musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie 
kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú ako „Kritéria“, a osobitne oddelenú a uzavretú časť 
ponuky, označenú ako „Ostatné“. 
19.3. Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 poštou alebo 
osobne v uzavretom obale podľa bodu 20 a na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 21.1 tejto 
časti SP. 
19.4. V prípade, ak uchádzač doručí ponuku poštou, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
verejnému obstarávateľovi. 
19.4. Ak uchádzač doručí ponuku osobne verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej 
prevzatí v ktorom uvedie dátumu, času a miesto prevzatia ponuky. 
20. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
20.1 Uchádzač vloží uzavretú obálku s časťou ponuky označenú ako „Ostatné“ a uzatvorenú obálku 
s časťou ponuky označenou ako „Kritériá“ do spoločného obalu. Spoločný obal ponuky musí byť 
uzavretý s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania (v prípade 
skupiny dodávateľov musia byť uvedené na obale obchodné mená všetkých členov skupiny) 

s označením :„Súťaž – Dezinsekcia mesta Komárno – Neotvárať“ 
21 .MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 
21.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Mestský úrad 
Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, podateľňa nachádzajúca sa na prízemí v budove MsÚ Pevnostný 
rad č.3. 
Pracovná doba podateľne: pondelok, utorok a štvrtok od 08:00 hod. do 12:00 hod. a 13,00 hod. do 
15,00 hod, streda od 08:00 hod. do 12:00 hod. a 13,00 hod. do 16,00 hod piatok od 08.00 do 12,00 
hod. 
21.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.4.2014 do 12.00 hod. 
21.3.Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2, sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 
22. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 
22.1.Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. 
22.2.Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
podľa bodu 21.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote 
na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 a na adresu podľa bodu 21.1. 

 
Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 

23 . Otváranie ponúk 
V tejto verejnej súťaži bude použitá elektronická aukcia, preto je otváranie ponúk („Ostatné“ aj 
„Kritériá“) neverejné. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia vymenovaná primátorom Mesta 
Komárno (ďalej len komisia). 
23.1. Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“: 
23.1.1. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ ktoré bude dňa 30.4.2014 o 13:00 hod. 
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komisia: 
a) zistí, či ponuka obsahuje všetky náležitosti určené v bode 16., 
b) vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré spočívajú vo vyžiadaní vysvetlení 
a doplnení tejto časti ponuky a 
c) vyhodnotí túto časť ponuky (zistí, či ponuka zodpovedá pokynom a požiadavkám uvedeným v 
oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch), 
23.1.2. Platnou ponukou v tejto časti je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám 
podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a týchto súťažných podkladov a zároveň neobsahuje 
žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi. 
23.1.3. Vylúčený uchádzač bude o vylúčení upovedomený s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v 
ktorej môže podať námietku podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona. 
23.2. Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ 
23.2.1. Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené. Otváranie sa uskutoční v súlade s § 41 ods.2. zákona. Oznámenie o mieste a čase 
konania otvárania časti ponuky označenej ako „Kritériá“ odošle verejný obstarávateľom uchádzačom, 
ktorých ponuky neboli vylúčené, najneskôr päť pracovných dní pred predmetným otváraním – toto 
oznámenie má pre uchádzačov iba informatívny charakter, nakoľko otváranie časti ponuky označenej 
ako „Kritériá“ je neverejné. 
23.2.2. Po otvorení tejto časti komisia: 
a) zistí, či ponuka obsahuje všetky náležitosti určené v bode 15.3., 
b) platnou ponukou v tejto časti je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám 
podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a týchto súťažných podkladov a zároveň neobsahuje 
žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi. 
24. PRESKÚMANIE PONÚK 
24.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
24.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 16, 
24.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení tohto verejného 
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 
25. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 
25.1 Uchádzači, ktorí nebudú vylúčení z verejnej súťaže, budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii 
v súlade s § 43 zákona. Predmetom elektronickej aukcie bude predkladanie nových cien upravených 
smerom nadol za účelom zostavenia poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením. 
25.2. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickými prostriedkami a budú v nej 
uvedené všetky potrebné informácie, týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému 
elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej aukcie a spôsob ukončenia elektronickej 
aukcie. 
26. OPRAVA CHÝB 
26.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: 
26.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená 
slovom, 
26.1.2 preukázateľne hrubej chyby v jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena 
s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny, 
26.1.3 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte jednotlivých položiek; platiť bude správny 
súčet a pod. 
26.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o 
predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu na 
plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk. 
26.3. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
26.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo 
26.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 26.2 v lehote 3 dní 
odo dňa doručenia žiadosti. 
26.4. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
27. HODNOTENIE PONÚK 
27.1.Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 24.1 a 24.2 a neboli 
z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného 
v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a spôsobom určeným 
v časti súťažných podkladov A.3 Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia. 
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Časť VI. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 
28 . DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
28.1.Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na 
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a 
zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu 
vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu 
ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 
28.2.Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 
211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.). 
28.3.Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho 
súhlasu uchádzačov. 
28.4.Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný 
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku 
ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu 
uzavretej zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať 
mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. 
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného 
obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane 
ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou 
zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného 
obstarávateľa. 
29. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
29.1.Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 
Postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže podľa zákona o verejnom obstarávaní uplatniť 
revízne postupy. 

Časť VII. 
Prijatie ponuky 

 
30. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
30.1. Ak v prípade podľa §32 ods. 11 zákona nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti skôr, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 44 ods. 1 zákona. 
Upozorňujeme uchádzačov, že doklady, ktorými preukazujú splnenie podmienok účasti, 
musia byť platné k termínom uvedeným v súťažných podkladoch v časti A 2. Podmienky 
účasti uchádzačov. 
30.2. Po skončení postupu podľa bodu 30.1 týchto súťažných podkladov verejný obstarávateľ 
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Súčasne zverejní informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na svojom profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, 
že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich 
ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a 
výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. 
f) zákona. 
31. UZAVRETIE ZMLUVY 
31 .1 S úspešným uchádzačom bude zmluva o dodávke elektriny uzavretá najskôr šestnásty deň odo 
dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona, ak nebola doručená 
žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak 
neboli podané námietky podľa § 138 zákona. 
24.2. V ostatných prípadoch bude verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy postupovať podľa § 45 
ods. 3 až 6 zákona. 
24.3.V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. 
24.4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi 
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť zmluva uzatvorená do 30 dní odo 
dňa odoslania výzvy na poskytnutie súčinnosti, verejný obstarávateľ bude pri uzatváraní zmluvy 
postupovať v súlade s § 45 ods. 9 zákona. 
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
I. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM 
OBSTARÁVANÍ 
 
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych 
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií : 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia : 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za 
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, 
g) nebol mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, 
ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu 
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom 
rozhodnutia, 
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo 
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu. 
f) písm. h) čestným vyhlásením. 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
3. Uvedené doklady je možné nahradiť v zmysle § 128 a § 133 zákona o verejnom obstarávaní: 
a) potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov (ako bolo vydané do 30.6.2013) a čestným 
vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) alebo aj h) - doklad musí byť platný a predložený v origináli 
alebo v notársky overenej kópii, alebo 
b) výpisom zo zoznamu podnikateľov, ak bol do tohto zoznamu zapísaný po 1.7.2013. 
4. Ak doklady na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predkladá skupina 
uchádzačov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia musí doložiť 



Verejný obstarávateľ : Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 
Predmet zákazky: Dezinsekcia mesta Komárno.                 

 

Strana 10 z 23 

 

každý člen skupiny. 
5. Ak uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nedokáže doložiť doklady požadované v 
tejto časti, lebo ich krajina jeho sídla nevydáva a krajina jeho sídla nevydáva ani rovnocenné doklady 
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
6. Uchádzač so sídlom v členskom štáte inom ako Slovenská republika, môže nahradiť čestné 
vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 
notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla 
uchádzača, ak právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia. 
Primeranosť určených podmienok týkajúcich sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ 
v súlade s § 26. 
 
II. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO 
A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA § 27 
 
1. Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona. 
č.25/2006 Z. z. 
a). Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty 
vo viacerých bankách) o schopnosti uchádzača plniť si svoje finančné záväzky, t.j. že uchádzač nie je 
v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, bežný účet 
uchádzača nebol ani nie je predmetom exekúcie. 
Vyjadrenie banky (bánk) musí byť predložené v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej kópii 
tohto dokumentu a nesmie byť vydané skôr ako tri mesiace pred lehotou určenou na predkladanie 
ponúk. 
b). Čestným vyhlásením uchádzača, že nemá účty v iných bankách ako v tých, z ktorých predložil 
vyhlásenie podpísané uchádzačom alebo osobou, oprávnenou konať v mene uchádzača. Uchádzač, 
ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie 
podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny 
spoločne. 
Zdôvodnenie: Splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že je z hľadiska svojho ekonomického a 
finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu vzhľadom na predpokladanú hodnotu 
zákazky. 
2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť 
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo 
záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou 
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné 
a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí 
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú 
boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 
 
 
III. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA ODBORNEJ 
SPÔSOBILOSTI § 28 
 
Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač podľa: 
1. Uchádzač podľa § 28 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloží zoznam 
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb 
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 

 1/ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je 
referencia, 

 2/ bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, 
vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo 
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Bod 1. Uchádzač predloženým zoznamom doplnených potvrdeniami odberateľov o kvalite 
poskytnutých služieb preukáže realizáciu zákazky/zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru 
ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, t.j. roky 2011, 2012, 2013. Uchádzač týmto 
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spôsobom preukáže za požadované obdobie realizáciu zákazky/zákaziek rovnakého alebo 
obdobného charakteru ako predmet zákazky v celkovej výške 90.000,- EUR bez DPH. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: 
uchádzač má preukázať dostatočnú skúsenosť s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky 
 
2. §28 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, 

- platné osvedčenie zamestnancov o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými   
a s jedovatými látkami   

- prevádzkový poriadok v zmysle § 11 nariadenia Vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci schválený 
príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: 
uchádzač má preukázať odbornú kvalifikáciu na poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky 
 
3. Uchádzač podľa § 28 ods. 1, písm. j) zákona o verejnom obstarávaní predloží údaje o strojovom 
a technickom vybavení, ktoré má k dispozícii na poskytnutie služby. 
Uchádzač predloží zoznam strojového a technického vybavenia, ktorým musí preukázať, že disponuje 
aspoň jedným postrekovacím lietadlom a cisternovým vozidlom určeným ne prevoz a rozstrekovanie 
chemických látok použitých na likvidáciu komárov. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: 
uchádzač má preukázať dostatočnú technickú vybavenosť na poskytovanie služieb rovnakého alebo 
podobného charakteru ako je predmet zákazky 
 
4. Uchádzač podľa § 28 ods. 1, písm. k) zákona o verejnom obstarávaní je povinný uviesť podiel 
plnenia zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom podieľajúcim sa na dodaní plnenia 
v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia v ponuke uchádzača, spolu s uvedením identifikačných 
údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, 
adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo identifikačné číslo 
pridelené. 
Podmienka účasti je stanovená podľa § 32 ods. 3 písm. b) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a vzťahuje sa na subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume 
najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača. Ak uchádzač nemá v úmysle 
zabezpečiť plnenie zo zmluvy subdodávateľom/mi vo výške podľa predchádzajúcej vety, na túto 
skutočnosť v ponuke písomne upozorní s odkazom na preukázanie podmienky účasti podľa §28 ods. 
1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní s uvedením, že danú podmienku účasti nepreukazuje 
subdodávateľmi, resp. nepreukazuje subdodávateľmi vo výške najmenej 50% z hodnoty plnenia 
v ponuke uchádzača. 
Ak uchádzač nie je povinný predložiť zoznam subdodávateľov podľa § 28 ods. 1, písm. k) zákona 
o verejnom obstarávaní v ponuke, je povinný ho v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) zákona o 
verejnom obstarávaní a v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1, písm. k) zákona o verejnom obstarávaní 
predložiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so 
subdodávateľom, to platí aj ak dôjde k zmene subdodávateľa oproti zoznamu predloženému v ponuke 
uchádzača.   
 
5. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych 
dokladov, ak nie je uvedené inak. 
6. Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom 
jazyku a súčasne preložiť do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. To isté platí aj pre 
doklady uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo 
českom jazyku. 
7. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade 
musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
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záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí 
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú 
boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 
8. Splnenie podmienok účasti podľa možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom 
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný 
uchádzač podľa § 44 ods.1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. V súlade s 
ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: 
uchádzač má preukázať dostatočnú skúsenosť s dodaním tovaru, rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky. 

 
 

A.3 KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLO JEHO UPLATNENIA 
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednotková cena s DPH za dodanie predmetu 
zákazky počas trvania zmluvy o dielo vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 15. kapitoly A. Mena a ceny 
uvedené v ponuke. 
Komisia zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien. Ponuku s 
najnižšou cenou celkom zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom 
poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou celkom zaradí na posledné miesto poradia. Ceny podľa 
bodu 1 budú súčasne východiskovými ( vstupnými ) cenami v elektronickej aukcii, ktorá bude 
nasledovať po úplnom vyhodnotení ponúk 
2. Na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými 
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na 
predloženie nových cien v elektronickej aukcii. 
3. Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové ceny za dodanie predmetu zákazky 
až do ukončenia aukcie. Podrobne ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie 
budú úspešným uchádzačom zaslané. 
4. Po ukončení elektronickej aukcie sa zostaví poradie ponúk tak, že ponuka s najnižšou cenou bude 
označená ako prvá, ponuka s druhou najnižšou cenou bude označená ako druhá, ponuka s treťou 
najnižšou cenou bude označená ako tretia, atď.... 
Úspešný uchádzač následne predloží upravenú cenovú ponuku a Zmluvu o dielo, v ktorej budú 
premietnuté nové hodnoty z elektronickej aukcie. 

 
 

A. 4 AUKČNÝ PORIADOK 
Úvod: 
1. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa 
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. 
2. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom 
vyhodnotení ponúk. 
3. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a 
bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  
4. Administrátor verejného obstarávateľa (ďalej len „administrátor“) je osoba, ktorá v rámci on-line e-
aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. 
5. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo 
verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. 
6. Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných 
uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase. 
 
 Priebeh:  
1. V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii môžu 
v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií uvedené vo svojich 
ponukách smerom nadol.  
2. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami a prostredníctvom administrátora súčasne 
všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu 
verejného obstarávania, na predloženie nových jednotkových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na 
účasť v elektronickej aukcii ďalej len „Výzva“), budú v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom 
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obstarávaní uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná 
elektronicky zodpovednej osobe uchádzača určenej v ponuke uchádzača ako kontaktná osoba pre 
elektronickú aukciu (v ponuke je nutné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade 
zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému 
obstarávateľovi na vedomie najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie. 
3. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej  adrese 
https://www.ezakazky.sk/komarno/ na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi  
administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene. 
4. Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich 
vstupných cien, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ prostredníctvom 
administrátora, a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý 
uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola 
ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie 
o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve. 
5. Elektronická aukcia je jednokolová a súťažné kolo (aukčné kolo) elektronickej aukcie sa začne 
a skončí v   termínoch uvedených vo  Výzve na účasť v  elektronickej aukcii. Elektronickú aukciu 
nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom. Na začiatku 
súťažného kola sa každému z uchádzačov zobrazí jeho ponúknutý návrh na plnenie kritérií aj 
s aktuálnym poradím jeho ponuky a súčasne bude zobrazený návrh na plnenie kritérií pre jednotlivé 
položky ceny a najnižší návrh na plnenie kritéria uchádzača s najlepšou ponukou bez jeho 
identifikácie. 
6. Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas súťažného kola opakovane znižovať svoj návrh 
na plnenie kritérií prostredníctvom zníženia jednotkových cien jednotlivých položiek ceny, pričom bude 
stanovený minimálny krok zmeny ceny 1% a maximálny krok zmeny ceny 20% z celkovej ceny 
aktuálne najlepšej ponuky zo všetkých uchádzačov. Súťažné kolo začne v stanovenom čase 
oznámenom vo Výzve a skončí uplynutím časového limitu 30 minút, ak už ani jeden z uchádzačov 
nepredloží v riadnom čase (v lehote do 3 minút pred koncom aukcie) novú aktuálne najlepšiu ponuku. 
V prípade zlepšenia aktuálne najlepšej ponuky v posledných 3 minútach elektronickej aukcie sa na 
základe nastavenia automatického predlžovania súťažné kolo predĺži o ďalšie 3 minúty. Počet 
predĺžení nie je obmedzený.  
7. V priebehu súťažného kola elektronickej aukcie budú všetkým zaradeným uchádzačom 
zverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. 
Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej 
ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne 
stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači zúčastnení v 
elektronickej aukcii. 
8. Po zadaní novej ponuky je uchádzačovi potvrdené zadanie ponuky alebo sa zobrazí správa, že 
zadanie ponuky bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom zadaní ponuky. Systém 
zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva 
každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh výberového 
konania elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený na obrazovke vpravo 
hore. 
9. Po ukončení súťažného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty, 
ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Výsledkom elektronickej aukcie je určenie poradia 
uchádzačov podľa určeného vzorca v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich 
uplatnenia týchto súťažných podkladov.  
10. Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za účasť 
uchádzača v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, ktorom bude v čase 
priebehu elektronickej aukcie uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná. 
11. Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: 
Počítačové zariadenie uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii 
je nutné mať internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a 
vyššie. Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej 
je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že 
nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému elektronickej aukcie. 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu elektronickej aukcie k dispozícii 
náhradný internetový zdroj pripojenia do systému elektronickej aukcie. V prípade objektívnych a 
preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), 
resp. poskytovateľa služby, sa bude elektronická aukcia opakovať v náhradnom termíne určenom 
verejným obstarávateľom. V prípade opakovania elektronickej aukcie bude uchádzačom zaslaná 
výzva podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

https://www.ezakazky.sk/komarno/
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Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v 
posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča 
využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je 
doručenie návrhu uchádzača do systému elektronickej aukcie včas, pred uplynutím ukončenia 
elektronickej aukcie. Uchádzač pritom musí rátať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu 
prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom elektronickej aukcie. Tento proces  
je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov prostredníctvom 
internetu medzi počítačovým zariadením uchádzača a serverom systému elektronickej aukcie, veľkosť 
prenášaných údajov, parametre počítačového zariadenia uchádzača (HW a SW vybavenie), 
momentálna vyťaženosť počítačového zariadenia, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej 
siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej na ukončenie 
elektronickej aukcie do systému elektronickej aukcie doručené a systémom elektronickej aukcie 
spracované, systém elektronickej aukcie zaznamená.  Ak uchádzač odošle návrh  v krátkom časovom 
intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude 
včas doručený a spracovaný systémom elektronickej aukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu 
uzavretia systému elektronickej aukcie presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom  na  
ukončenie elektronickej aukcie. 
12. Komisia na svojom neverejnom zasadnutí po uskutočnení elektronickej aukcie vyhodnotí 
korektnosť priebehu elektronickej aukcie podľa doručených dokumentov o priebehu elektronickej 
aukcie (reportov z elektronickej aukcie). Ak sa v priebehu elektronickej aukcie objaví mimoriadne 
nízka ponuka vo vzťahu k službám, bude komisia postupovať podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. Komisia vylúči mimoriadne nízke ponuky predložené v elektronickej aukcii v prípadoch 
uvedených v § 42 ods. 4 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 

B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

1. Verejný obstarávateľ predkladá obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré je 
uchádzač povinný bez výhrad akceptovať.(príloha č.5) 
2. Do zmluvy uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a podpíše, čím sa zaviaže, že ak bude 
vyhodnotený ako úspešný uchádzač, uzavrie s verejným obstarávateľom za týchto podmienok 
zmluvu. 
3. Konečná cena úspešného uchádzača, ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie, bude doplnená 
do zmluvy. 
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 
zmluvné podmienky uvedené v záväzných zmluvných podmienkach predložených uchádzačom budú 
v rozpore s oznámením, prostredníctvom ktorého bol postup verejného obstarávania vyhlásený alebo 
týmito súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam. 
5. Verejný obstarávateľ bude pri hodnotení uchádzačom predloženej zmluvy postupovať podľa časti 
„A1. Pokyny pre uchádzačov“, a časti „A 3. Kritéria na hodnotenie ponúk“ a s úspešným uchádzačom 
uzavrie zmluvu najneskôr v lehote viazanosti ponúk. 
 
Upozornenie : 
Verejný obstarávateľ upozorňuje zahraničného uchádzača, ktorý by bol vo verejnej súťaži úspešný, že 
je povinný postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení 
platného v SR. 
Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude 
navýšená, ale bude upravená na základe dane a sadzbu DPH. 
Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú 
vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR 
kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 
V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
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B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
1. Opis predmetu zákazky 
„Dezinsekcia mesta Komárno.“ 
 
Charakteristika predmetu obstarávania: 

Zamorené územie s najväčším výskytom komárov je o rozlohe 3500 ha. Dezinsekciu – 
postrek proti komárom požadujeme prevádzať opakovane na základe pokynu obstarávateľa fázach v 
časovom rozpätí, zodpovedajúcom technológii prevádzaných prác (postrekov). Spolu sa jedná o 3500 
ha celkovej plochy postreku . 
 
             Technické parametre dezinsekcie: 
 
1. Lokality o celkovej rozlohe 3500 ha s najväčším výskytom komárov: 
 
     - ĽOH (ľavá ochranná hrádza) Váhu na úseku: Kava –sútok Váhu s Dunajom 
     - POH (pravá ochranná hrádza) Váhu na úseku: ČS ŠVP. šp v Novej Osade - sútok Váhu s 

Dunajom 
     - Nová Osada a okolie mŕtveho ramena Váhu 
     - ĽOH Dunaja na úseku:  Nová Stráž - Alžbetin ostrov 
     - Mestské parky 
     - Záhradkárske osady mesta Komárno 
 
2. Spôsob postreku: 
 
      - postrek vykonávať výlučne na pokyn obstarávateľa a to v skorých ranných hodinách tesne  

pred východom slnka resp. v podvečerných hodinách po západe slnka pri bezvetrí v suchom 
počasí  

   - postrek vykonávať lietadlami s vhodnými aplikačnými zariadeniami so zodpovedajúcou 
technickou výbavou a príslušnými povoleniami na vykonávanie leteckých prác. 

        -  ako postrek použiť certifikovaný insekticíd 
          - postrek vykonávať osobou disponujúcou osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu  

 s veľmi jedovatými   a s jedovatými látkami 
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C. Spôsob určenia ceny 
 
1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon 

o cenách ) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny pevné, okrem prípadov, kedy 
môže dôjsť k jej úprave podľa bodu 11. tejto kapitoly súťažných podkladov. 

 
2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa §3 zákona o cenách. 
 
3. Ceny budú vyjadrené v eurách ( EUR ) a budú platné počas trvania zmluvy o dielo. 
 
4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len " DPH " ), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
4.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
4.2. sadzba DPH a výška DPH, 
4.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 
 

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom ( ktorej 
súčasťou je aj DPH ). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

 
6. Cena sa stanoví podľa neoceneného výkazu položiek, ktorý je súčasťou tejto kapitoly súťažných 

podkladov. Ocenený výkaz položiek bude súčasťou ponuky uchádzača a bude tvoriť prílohu 
zmluvy o dielo 

 
7. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú 

cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze položiek. 
Položky ( časti predmetu zákazky ) uvedené vo výkaze položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie 
jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách. 

 
8. Všetky náklady, ktoré nie sú osobitne uvedené v popise položky, ale s ňou bezprostredne súvisia, 

je potrebné do príslušnej položky započítať. 
 
9. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným 

údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie 
ponuky, z obchodných podmienok, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku. 

 
10. Cena uvedená v ponuke a v obchodných podmienkach ( zmluve o dielo ) uchádzača musí 

obsahovať cenu za dodanie celého množstva tovaru, t. j. sumár všetkých položiek súvisiacich 
s dodávkou tovaru a vychádza z oceneného výkazu položiek predloženého uchádzačom.  

 
11. K zmene ceny môže dôjsť: 
- v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 
 
Neocenený výkaz položiek 
Cenovú ponuku v členení: cena bez DPH, DPH a cena vrátane DPH  v prepočte na 1 ha vykonaného 
postreku 

 
Názov oceňovanej položky 

 
 

M. j. 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 
cena   bez 

DPH 
 

Sadzba 
DPH 20%, 
výška DPH 

v EUR 

Jednotková 
cena s DPH 

v EUR 
 

 
DEZINSEKCIA za letecký 

a pozemný postrek 
 

 
ha 

 
1 
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Príloha č. 1 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 

Názov zákazky : Celoplošná deratizácia na území mesta Komárno 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
 
Obchodné meno: ......................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania: ....................................................................... 
 
 

zmluvná jednotková cena za 1 ha leteckého a pozemného postreku s DPH počas 
trvania zmluvy o dielo 

 
 
 
 
 
 

...................................... EUR 
 
podľa oceneného výkazu položiek uvedeného v kapitole C. Spôsob určenia ceny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi v ostatných častiach ponuky. V prípade rozdielnych 

údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená. 
 
 
 
 
V.......................................dňa......................... 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 .................................................................................................... 
                                                                               Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej osoby 
                                                                                                          uchádzača – pečiatka podpis 
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Príloha č. 2 
 

 
 
 
 

Vyhlásenie uchádzača k predloženej ponuke 
 

 
Obchodné meno: 
 

 

 
Sídlo: 
 

 

 
Štatutárny zástupca: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Čestne vyhlasujeme, že: 
 všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné 
 súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom 
 všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo 

jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať 
všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude naša ponuka zo súťaže vylúčená 

 nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke 
 predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny 
 dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku 
 súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v 

nich 
 
 
 
 
 
Dátum:.......................... 
 
 
 
 
 
 
Podpis:............................................... 
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Príloha č. 3 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 
 
 
Obchodné meno alebo názov uchádzača    
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 
 
Názov skupiny dodávateľov                                    
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku 

 
 
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača                     
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 
 

                             
IČO                                                                
 
 
 
Právna forma 
 
 
 
Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je 
uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, 
a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie 

 
   

 Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený 

 
 
                                                                                            meno a priezvisko 
Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene uchádzača 
 
 
Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže 

 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby 
Telefón 
Fax 
E-mail 
 
 
 
V............................., dňa ... 
 
 
Podpisy: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Verejný obstarávateľ : Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 
Predmet zákazky: Dezinsekcia mesta Komárno.                 

 

Strana 20 z 23 

 

Príloha č. 4 
 

V prípade, že uchádzač využije inštitút Čestného vyhlásenia, je potrebné vložiť čestné 

vyhlásenie do časti ponuky označenej ako „OSTATNÉ“ 
 
 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

Predložené k verejnej súťaži 

„Dezinsekcia mesta Komárno.“ 
 
Identifikácia uchádzača 
 
Obchodný názov: 
 
Adresa sídla: 
 
IČO: 
 
 

V súlade s ustanovením § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

 o verejnom obstarávaní“ 
čestne vyhlasujeme, 

že spĺňame podmienky účasti vo verejnej súťaži „Dezinsekcia mesta Komárno“, ktoré verejný 
obstarávateľ určil v zmysle § 26, § 27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ................................................................................................... 
                                                            (pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača) 
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Príloha č. 5 
ZMLUVA O DIELO   

na dezinsekciu na území mesta Komárno  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  
 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:  Mesto Komárno 

Sídlo: Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
Zastúpený:  MUDr. Anton Marek - primátor mesta 
IČO:  00 306 525 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu :  7408930/5200  
Zástupca pre veci  technické : Ing. Alexander Patus 

                                    (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:  (názov) 

Sídlo:  
Zastúpený:  
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:  
Zástupca pre veci technické:  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

Preambula 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní “). 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú 
súťaž – podlimitná zákazka s elektronickou aukciou. 

 
I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa  zhotoviteľa vykonávať leteckú, pozemnú alebo 
kombinovanú dezinsekciu  - aplikáciu insekticídu proti komárom na zamorených územiach Mesta 
Komárno uvedených v bode 3 Čl. I. tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykoná 
dezinsekčný plošný postrek proti komárom, na výzvu objednávateľa uskutoční postrek 
v požadovanom termíne a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na 
určenom území (katastra mesta Komárno). Celková súhrnná plocha postreku spolu činí 3.500 ha.  

3. Miesto plnenia: 
     - ĽOH Váhu na úseku: Kava –sútok Váhu s Dunajom 
     - POH Váhu na úseku: ČS ŠVP. šp v Novej Osade - sútok Váhu s Dunajom 
     - Nová Osada a okolie mŕtveho ramena Váhu 
     - ĽOH Dunaja na úseku:  Nová Stráž - Alžbetin ostrov 
     - Mestské parky 
     - Záhradkárske osady mesta Komárno.   
 
4. Spôsob plnenia: 

- postrek vykonávať výlučne na pokyn obstarávateľa a to v skorých ranných hodinách tesne  
pred východom slnka resp. v podvečerných hodinách po západe slnka pri bezvetrí v suchom 
počasí  
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- Zhotoviteľ pri leteckom postreku bude zabezpečovať lietadlá s vhodnými aplikačnými 
zariadeniami so zodpovedajúcou technickou výbavou a príslušnými povoleniami na 
vykonávanie leteckých prác 

- ako postrek použiť certifikovaný insekticíd 
- postrek vykonávať osobou disponujúcou osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi 

jedovatými   a s jedovatými látkami 
 

II. 
Rozsah a spôsob plnenia zmluvy 

1. Objednávateľ sa zaväzuje takto zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu 
podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
2. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s požiadavkami objednávateľa ponukou zhotoviteľa, platnými 

technickými normami, platnými právnymi predpismi. 
 
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že: 
- má oprávnenie a odbornú spôsobilosť na vykonanie diela 
- pozná všetky predpoklady a skutočnosti potrebné pre vykonanie diela a nemá proti nim žiadne 

výhrady 
- je schopný vykonať dielo podľa tejto zmluvy 
 
4. Rozsah prác a dodávok na zhotovenie diela bude spresnený objednávateľom individuálne 

samostatnou objednávkou s vymedzením miesta plnenia, termín plnenia a spôsobu vykonávania 
postreku. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela dodržiavať právne predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia a majetku osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak to bude nutné, 
pracovať aj v sobotu a nedeľu. 

 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do 24 hodín od doručenia výzvy objednávateľa alebo po 

dohode s ním. 
 

7. Predmetom odovzdania a prevzatia diela budú vykonávané práce objednané objednávateľom. 
 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu dodržiavať všeobecne platné právne a ekologické 
predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

 
III. 

Doba platnosti zmluvy 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti, resp. do vyčerpania 

finančného limitu 60.000,- EUR bez DPH (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr) 
V prípade, že objednávateľ bude schopný navýšiť objem finančných prostriedkov, zhotoviteľ bude 
môcť vykonať práce v sume navýšenia finančných prostriedkov, ale maximálne do sumy 72.000,- 
EUR s DPH.  

 
IV. 

Cena za plnenie a platobné podmienky 
1. Zmluvná cena na zákazku na 1 ha postreku je dohodnutá v zmysle zák. č.18/1996 Z.z. o cenách: 

Cena za 1 ha v EUR bez DPH za letecký postrek                           ........ € 
DPH 20 %                                                                                        ........ €   
Cena celkom s DPH                                                                      .........€ 
 
Cena za 1 ha v EUR bez DPH za pozemný postrek                       ........ € 
DPH 20 %                                                                                        ........ €   
Cena celkom s DPH                                                                      .........€ 

2. Zhotoviteľ prehlasuje že je/nie je platcom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia DPH a jej 
výška bude prebiehať podľa platných zákonných sadzieb platných v čase vystavenia daňových 
dokladov. 

3. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu – objednávky objednávateľa nebudú uhradené. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný zaplatiť pri podpísaní tejto zmluvy 

zhotoviteľovi žiadnu zálohu. 
 

5. Právo fakturácie vzniká po vykonaní prác na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu 
vykonaných prác. 

 
6. Po vykonaní služby predloží zhotoviteľ objednávateľovi dve faktúry v originály, ktoré budú 

obsahovať vyúčtovacie ceny predmetu zmluvy, Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia 
objednávateľovi. 
 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi 
objednávateľa (zabezpečia poverení zamestnanci objednávateľa) v rámci dohodnutých  
podmienok zmluvy a v stanovených termínoch.    

2. V prípade, že zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy  a že realizácia úlohy alebo jej príprava je 
ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať  objednávateľa. 

3. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje a riadi objednávateľ. 

4. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly poskytovať príslušné informácie a podklady. O výsledku 
kontroly  sa  vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k úlohe.    

5. Po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi správu o plnení úloh ako  podklad 
ku kontrolnému dňu. 

6. V prípade, že predmet plnenia má vady a zhotoviteľ ich neodstráni v stanovenom termíne, 
objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.  

7. Za nedostatky zistené pri realizácii plne zodpovedá zhotoviteľ a je povinný ich odstrániť na vlastné 
náklady.  

 
VI. 

Osobitné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 546/2010 Z.z. Prípadné 
zmeny a doplnky musia byť vykonané písomne formou dodatku k zmluve.  

2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

3. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou objednávateľa aj bez udania dôvodu a písomnou výpoveďou 
zhotoviteľa s uvedením výpovedného dôvodu , a to z titulu porušenia zmluvných povinností 
objednávateľa. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho 
mesiaca po doručení písomnej výpovede jednej zmluvnej strany druhej strane. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

5. Táto zmluva bola vyhotovená na Právnom oddelení Mesta Komárno a je evidovaná  pod spisovým 
číslom ..... (vyplní objednávateľ) 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia bez výhrad a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

 

Komárno dňa ..................... 

 

       .............................................                                              ............................................ 
           MUDr. Anton Marek                      
     primátor mesta   

          

  


