
Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky  
 
  
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 

 Názov organizácie: Mesto Komárno 
 IČO:   00306525 
 DIČ:   2021035731 

 Sídlo organizácie: Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
 Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kabátová 
 Telefón:  035/2851 223 
 E-mail:   tender@komarno.sk 
 Kontaktná osoba pre technické veci: Siliga Viliam  
 Telefón:   0903 736 072 
 E-mail:   viliam.siliga@komarno.sk    
  
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  
•••• Názov zákazky:  „Montáž kanalizačnej prípojky + spätná úprava“ 
•••• Druh zákazky:  ZNH 
•••• Miesto dodania:  Mestský úrad Komárno – dvor za mestskou políciou. 
• Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 

 
3. Opis predmetu zákazky: 

• Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizačnej prípojky, zavedenie vody a spätná 
úprava. 

 
4. Možnos ť predloženia ponuky:  

•••• Ponuka sa predkladá na celý sortiment obstarávania.          
 
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

•••• Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
•••• Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  
•••• Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.  
•••• Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu na miesto dodania na základe 

 preukázateľného odovzdania a prevzatia tovaru objednávateľom. 
•••• Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 
6. Podmienky ú časti uchádza čov:  

•••• Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. 
•••• Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním riadeným organizáciám 

 alebo založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch TKO, na 
 zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.). 

 
7. Náklady na ponuku:  

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

8. Obsah cenovej ponuky:  
Ponuka predložená uchádzačovi na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

•••• Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
 najnižšia cena s DPH na celý sortiment obstarávania, 

•••• identifikačné údaje uchádzača,  
•••• ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, musí byť vyhotovená písacím 

 strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.  



 
9. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

•••• Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne na adresu: 
 Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01  Komárno, alebo poštou na adresu: 
 Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno.  

•••• Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu.  
•••• Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 

•••• adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, 
•••• adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla 

  alebo miesta podnikania uchádzača), 
•••• obal musí byť označený -  „Montáž kanalizačnej prípojky + spätná úprava“ - 

  NEOTVÁRAŤ. 
 

10. Termín doru čenia cenovej ponuky : do 25. októbra 2013 do 12.00 hod.  
•••• Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované. 

 
11. Kritériá a hodnotenie ponúk ponúk:   

•••• Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostaví poradie 
 uchádzačov, pričom kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:   
•••• Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný 

 obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi. 
 

13. Použitie elektronickej aukcie:  
•••• nie 

 
14. Doplňujúce informácie:   

•••• Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný 
 obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

•••• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
 ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa 
 alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  
       

 
 
 
 
 
 
     
        MUDr. Anton Marek 
                primátor mesta 


