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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: zodpovedná za predmet zákazky Ing. Andrea Kabátová, zodpovedná za verejné obstarávanie Ing.
Helena polónyi
Telefón: +421 905826576
Email: polonyi@orangemail.sk
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.komarno.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435666
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=27850269&

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Kompostáreň Komárno stavebné práce II
Referenčné číslo:  6/2021/VO/KOMARNO/po

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45222100-0

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Navrhované situovanie kompostárne sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, v jeho severozápadnej časti, 
v lokalite umiestnenej severne od cesty II/573 smer Komárno - Hadovce -Kolárovo. V súčasnosti sa pozemok 
využíva na poľnohospodársku činnosť. Zo zamerania je viditeľná hranica obrábanej časti. 
Pri situovaní kompostárne boli v plnej miere rešpektované ochranné pásma vzdušného VN vedenia, železničnej trate,
Regulačnej stanice plynu a VTL prípojky DN 100 PN 4 MPa. 
Funkčné využitie predmetného pozemku na kompostáreň je v súlade s Územným plánom mesta Komárno, 
schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva č.2000/2018 dňa 20.09.2018, a jeho záväzné časti sú vyhlásené 
Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 5/2018. 
Kompostáreň je verejnoprospešná stavba - VPS 37, ktorá patrí medzi záväzné časti ÚPN.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
1 117 032,71 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Komárno - Hadovce
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II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Kompostáreň bude 
slúžiť pre potreby mesta, čím sa zvýši miera triedenia odpadu čo bude mať dopad na zvýšenú ochranu životného 
prostredia. 
Stavba Kompostáreň Komárno bude mať z hľadiska stavebno- technického trvalý charakter. 
Kapacitne je kompostáreň navrhnutá pre Mesto Komárno, aglomeráciu zodpovedajúcu okresnému významu. 
Rozmiestnenie jednotlivých stavebných objektov v areály je navrhnuté v logickej nadväznosti na činnosti súvisiace 
s kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). 
Stavba bude napojená na verejný rozvod vody a kanalizácie navrhovanými prípojkami. Z existujúcej Trafostanice (parc. 
č. 10720/194, 10720/178) bude privedená zemným káblom NN elektrická prípojka. 
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
1 117 032,71 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  12

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Identifikácia projektu:  ITMS kód projektu: NFP310010BFK4

II.2.14)Doplňujúce informácie
Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF, štátneho rozpočtu a vlastných 
zdrojov verejného obstarávateľa.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) a ich preukázanie podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon) formou predloženia dokladov (čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní), alebo
formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasledujúcich zákona, formou jednotného
európskeho dokumentu podľa § 39 zákona, alebo predložením čestného vyhlásenia podľa § 114 zákona. 
Doklad, ktorý sa podľa odseku 2 z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá, je 
oprávnenie na podnikanie. Verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli 
www.oversi.gov.sk. 
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odseku 2 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia 
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, 
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  x

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác zmluvne uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác. 
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení podľa obchodných 
podmienok, ak odberateľom 
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak 
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným 
európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
Ak uchádzač má potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác v mene inej ako EUR, súčasťou potvrdenia musí 
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byť aj prepočet inej meny na EUR. Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku
dňu zverejnenia tejto výzvy vo Vestníku verejného obstarávania ÚVO. 
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 
zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  K bodu 1.: Uchádzač musí požadovaným zoznamom zmluvne
uskutočnených stavebných prác a kvalifikovanými referenciami preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval: 
- stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru a zložitosti ako predmet zákazky v súhrnnej min. hodnote 
1.000.000.- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene. 
Zoznam musí obsahovať aj informáciu o tom, či je uvedená zákazka realizovaná pre verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa, alebo pre súkromný sektor, aby verejný obstarávateľ vedel dohľadať referencie v Evidencii referencií, 
vedenej Úradom pre verejné obstarávanie. 
V prípade, ak zákazka bola realizovaná pre súkromný sektor, prílohou zoznamu musí byť potvrdenie o uspokojivom 
vykonaní stavebných prác. V zozname musí byť uvedená kontaktná osoba odberateľa pre overenie poskytnutej 
informácie o realizácii zákazky. 
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
-identifikácia dodávateľa, 
-identifikácia odberateľa s kontaktnými údajmi poverenej osoby odberateľa, 
-názov predmetu zmluvy, 
-stručný opis plnenia, z ktorého musí byť zrejmý predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky, 
-cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH (resp. podiel na plnení), 
-lehota dodania (mesiac, rok). 
Pod obdobným charakterom a rozsahom stavebných prác sa myslia stavebné práce spojené s pozemnými stavbami. 
K bodu 2.: 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy budú uvedené v zozname 
týchto osôb, v ktorom verejný obstarávateľ požaduje uviesť nasledovné údaje: 
- meno, priezvisko, pracovné zaradenie, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, odbornú prax v požadovanej odbornej 
spôsobilosti v trvaní min. 5 rokov. 
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname uviesť a preukázať odbornú spôsobilosť min. 1 osoby v pozícii stavbyvedúci s
odborným zameraným na pozemné stavby. 
Zoznam musí byť doložený osvedčeniami odbornej spôsobilosti (osvedčenie stavbyvedúci vydané Slovenskou komorou
stavebných inžinierov) a životopismi. 
V prípade uchádzača so sídlom v krajine sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia Slovenskej 
republiky verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalentný doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti 
stavbyvedúceho, vydaný príslušným orgánom v krajine sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia
Slovenskej republiky uchádzača.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Ďalšie podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch - PD, stavebnom povolení a v návrhu ZoD, 
ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  21.12.2021 10:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch:  12

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  21.12.2021 11:00
Miesto:  Elektronický portál www.ezakazky.sk  
https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=27850269&
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Otváranie ponúk je verejne prístupné všetkým uchádzačom
(určeným osobám), ktorí predložili ponuky prostredníctvom portálu 
https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=27850269&. 
Uchádzačom bude v lehote na otváranie ponúk umožnený prístup k návrhu na plnenie kritérií všetkých predložených 
ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Súťažné podklady sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
zakaziek/detail/dokumenty/435666 a na stránke  
https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=27850269&. 
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Predmetné verejné obstarávanie bude realizované ako podlimitná zákazka na stavebné práce. 
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku 
prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným
funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, 
https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=27850269&. 
Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli 
www.ezakazky.sk bez obmedzenia od okamihu registrácie v príslušnej zákazke. 
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: 
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu 
https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=27850269&, 
b) klikne na názov zákazky, 
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, 
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: 
Klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke 
https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=27850269&. 
Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli www.ezakazky.sk platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa
súťažné odklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom. 
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 
Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku. 
Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na predmet zákazky zelené verejné obstarávanie (zhodnocovanie 
biologického odpadu).

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.11.2021
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