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

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o  
zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Mesto Komárno 
IČO:   00306525 
DIČ:   2021035731 
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno:   Mgr. Agneša Zsitvová 
Telefón:   035/ 28 51 223  
E-mail:   agnesa.zsitvova@komarno.sk  
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Meno:   Ildikó Pintérová 
Telefón:   035/ 28 51 336 
E-mail:   ildiko.pinterova@komarno.sk 
   

 
2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky: 

„Okrasné rastliny pre MŠ Ul. Eötvösa 48 “ 
 

Druh zákazky:    § 117 – zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom  
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
CPV :    03117000-4 Rastliny používané v konkrétnych odvetviach 

03121100-6 Živé rastliny, cibuľky, korenie, rastlinné rezky a sadenice o 
15872300-4 Bylinky 
03452000-3 Stromy 

 
 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je dodanie okrasných rastlín na vybudovanie náučného chodníka v areáli  
Materskej školy na Ul. Eötvösa 48.  

Presný rozpis drevín a rastlín je uvedený v prílohe č. 4 tohto dokumentu. 

Dodanie rastlinného materiálu musí vyhovieť nasledovným kvalitatívnym podmienkam: 

 Neprípustné sú rozpadávajúce sa zemné baly. Zemný bal musí byť primeraný 

veľkostnej kategórii stromu, nepoškodený, prekorenený, zahustený jemnými 
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asimilačnými koreňmi. Zemný bal je zabezpečený jutovou tkaninou alebo drôteným 

košom, ktorý musí byť pevne stiahnutý. 

 Stromy sú kontajnerované. Kry musia byť kontajnerové so zapestovaným koreňovým 

balom.  

 Kmeň:  zdravý, bez poškodení, bez fyziologických defektov, musia byť rovné a nesmú 

sa vychyľovať v akomkoľvek mieste viac než 5 cm od pomyselnej osy spájajúcej 

koreňový krčok a miesto nasadenia koruny. 

 Každá rastlina bude viditeľne druhovo označená etiketou identifikujúcou celý názov 

rastliny vrátane latinského názvu s kultivarom.   

 Farba rastlín musí zodpovedať odrode uvedenej v špecifikácii. 

 Neprípustný je akýkoľvek náznak napadnutia rastliny chorobou alebo škodcom. 

Rastliny musia byť vo vysokej kvalite a zdravotnej kondícii.   

 Stromy, kry a okrasné dreviny: ako výsadbový materiál budú použité predpestované 

rastliny I. kategórie, t. j. husté, rovnomerného vzrastu, kompaktné a pravidelné. Musia 

byť husté a rovnomerného vzrastu. 

 Koruna zapestovaná podľa jednotlivých taxónov a objemovo primeraná k obvodu 

kmeňa, nepoškodená, súmerná, musí tvarom a charakterom vetvenia odpovedať 

deklarovanej odrode a veľkosti stromu.  

 Okrem cibuľových rastlín (kvetov) a semien sú všetky rastliny vhodné na jarnú 

výsadbu. 

 Uvedená výška v čase dodania je výška kmeňa, t.j. bez črepníka/koreňa. 

 

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovaru z dôvodu nedodržania ceny, akosti, 

štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak.    

Cena vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru (doprava, vyloženie a 

naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia.   

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v 

špecifikácii. 

Akékoľvek informácie ohľadne predmetu zákazky poskytne Ildikó Pintérová na  tel. čísle 035 
2851 336, ildiko.pinterova@komarno.sk  

 

 Termín dodania predmetu zákazky:  18. júla 2021 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

  

 Predpokladaná hodnota zákazky:   1.144,02 bez DPH 
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5. Variantné riešenie: 

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

 
6. Možnosť predloženia ponuky: 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v súlade s opisom 
predmetu.  

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena maximálna, 
pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov. 

 Ak je  uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez 
DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. 

 Cena musí byť stanovená v €. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

 
7. 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 na základe objednávky zo 
strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:  
 
 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť 

oprávnený dodať požadovaný tovar, 

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

9. Náklady na ponuku: 

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

  
10. Obsah cenovej ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať: 

 základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo 
účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 1), 
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 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (príloha č. 2), 

 
 čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
(príloha č. 3) podpísané oprávnenou osobou uchádzača 

 
 ponuka sa predkladá na každú položku jednotlivo v súlade s rozpisom drevín a rastlín,  

(príloha č. 4) 
 
 
11.  Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky: 

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou  

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

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárno uvedenú vo výzve, 

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

  obal musí byť označený :  
 

„Okrasné rastliny pre MŠ Ul. Eötvösa 48 
NEOTVÁRAŤ ZSA “ 

 
 
12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 06. júla 2021 do 9.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju 
vráti uchádzačovi neotvorenú. 

 
 

13. Kritériá a hodnotenie ponúk :  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania. 

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

      
 
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti 
  jeho ponuky.  

 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich 
cenovej ponuky.  
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15. Použitie elektronickej aukcie:  

  Nie 
 
16. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
 podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
 obstarávanie  zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto  výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

      - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok 
vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na 
vyfinancovanie takého objemu prác. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu 
obstarávania,   verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania 
ďalšieho uchádzača   v poradí. 

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

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto   
obstarávaní.  

 

 

 
 

                

V Komárne, 25. júna 2021                                                      Ing. Attila Kulcsár Szabó 
                                                                                               vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                              a životného prostredia 



                                                                                        6 

Príloha č. 1                    
Identifikačné údaje uchádzača 

 

 

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

 

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

 

IČO:                                                                  ............................................................ 

 

DIČ:               ............................................................ 

Bankové spojenie:             ............................................................ 

Číslo účtu:              ............................................................ 

 

Právna forma:                                                   ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:         ............................................................ 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                            ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:               ............................................................ 

 

Telefón:                                                            ............................................................ 

 

Fax:                                                                  ............................................................ 

 

E-mail:                                                              ............................................................ 

 
V .......................................     dňa .............................................. 

 
 
 
 
 

                                                 Pečiatka, podpis ...................................................... 
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Príloha č. 2 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
 

 

Verejný obstarávateľ:   

Mesto Komárno 

Predmet zákazky:  

 
„Okrasné rastliny pre MŠ Ul. Eötvösa 48 “ 

 

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

Názov 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
 bez DPH 

Hodnota DPH 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
 s DPH 

„Okrasné rastliny pre MŠ 
Ul. Eötvösa 48 “ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum, pečiatka, podpis:    .............................................................. 
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Príloha č. 3. 
 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

...................................................................... týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku 
účasti podľa § 32. Ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

 

Vyhlasujem, 

 

 

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

...............................       ................................... 

       dátum                                                                                                  podpis 
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Príloha č. 4 
 

Podrobný opis a špecifikácia predmetu zákazky:        

Názov počet 
Cena za 
jednotku 

Cena 
celkom 

Javor dlaňolistý Orange Dream –  
Acer palmatum Orange Dream, min. výška v čase dodania 0,7 m, konečná výška 
1,8 m a viac 

1 ks 
 

 

Javor mliečny Crimson King – 
 Acer platanoides Crimson King strom, min. výška v čase dodania 2 m, konečná 
výška 7-12 m 

1 ks 
 

 

Vŕba rakytová –  
Salix caprea pendula strom, min. výška v čase dodania 2 m, konečná výška 2 m  
a viac 

1 ks 
 

 

Judášovec strukový –  
Cercis siliquastrum strom, min. výška v čase dodania 1,5 m, konečná výška 4-10 
m 

1 ks 
 

 

Ginkgo dvojlaločné Mariken –  
Ginkgo biloba Mariken strom, min. výška v čase dodania 1,5 m, konečná výška 2 
m a viac 

1 ks 
 

 

Orgován obyčajný – Syringa vulgaris fialový krík, min. výška 1,5 m 1 ks   

Orgován obyčajný – Syringa vulgaris biely krík, min. výška 1,5 m 1 ks   
Lieska obyčajná –  
Corylus avellana krík, min. výška v čase dodania 1,5 m, konečná výška 3 m a 
viac 

1 ks 
 

 

Skalník rozprestretý – 
 Cotoneaster horizontalis, ker, min. výška v čase dodania 0,4 m, konečná výška 
0,6 m a viac 

3 ks 
 

 

Smrek biely Conica –  
Picea Glauca Conica strom, min. výška v čase dodania 1 m 

1 ks   

Smrek Nidiformis –   
Picea abies Nidiformis strom, min. výška v čase dodania 0,5 m 

2 ks   

Borievka rozprestretá Princ of Wales –  
Juniperus Princ of Wales, min. výška v čase dodania 0,2-0,3 m, šírka 0,3 m 

2 ks   

Borievka rozprestretá –  
Juniperus Bluechip, min. výška v čase dodania 0,2-0,3 m, šírka 0,3 m  

2 ks   

Borievka poliehavá –  
Juniperus Procumbens Nana, min. výška v čase dodania 0,2-0,3 m, šírka 0,3 m  

2 ks   

Tulipán – Tulipa cibuľka,  
farba: mix červená, žltá, oranžová, fialová a iné, min. výška kvetu 0,3 m 

20 ks   

Narcis – Narcissu cibuľka mix: žltá, oranžovo-žltá farba, min. výška kvetu 0,3 m 15 ks   

Snežienka – Galanthus cibuľka 15 ks   

Cirok – Sorghum semeno 4ks/bal 5 bal   

Zimozeleň menšia – Vinca minor sadenica 3 ks   

Flox šidlolistý – Phlox subulata sadenica 3 ks   

Medvedica lekárska – Arctostaphylos uva-ursi sadenica 1 ks   

Iberka vždyzelená – Iberis sempervirens sadenica 3 ks   

Horec bezbyľový – Gentiana acaulis sadenica 2 ks   

Trávnička prímorská – Armeria maritima sadenica 3 ks   

Tarička –  Aubrieta sadenica 3 ks   

Tarica horská – Alyssum montanum sadenica 2 ks   

Rožec roľný – Cerastium arvense sadenica 3 ks   
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Klinček sivý – Dianthus gratianopolitanus sadenica 2 ks   

Rozchodník skalný – Sedum Angelina sadenica 3 ks   

Hyacint - Hyacinthus cibuľka, farba:  15 ks   

Rumanček kamilkový –  Matricaria chamomilla semeno 5000ks/bal 5 bal   

Levanduľa úzkolistá – Lavandula angustifolia sadenica 15 ks   

Levanduľa úzkolistá – Lavandula angustifolia semeno 2 bal   

Mäta pieporná – Mentha piperita sadenica 5 ks   

Mäta pieporná – Mentha piperita semeno 3 bal   

Rozmarín lekársky – Rosmarinus officinalis sadenica 5 ks   

Dúška materina – Thymus serpyllum sadenica 5 ks   

Medovka lekárska – Melissa Officinalis sadenica 5 ks   

Nechtík lekársky – Calendula officinalis sadenica 5 ks   

Oregáno – Origanum vulgare sadenica 5 ks   

Mulčovacia kôra 70l/bal 23 bal   

Výsadbová zemina s hnojivom 70l/vrece 28 bal   
 

Celkom - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


