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

 

 

Prieskum trhu  

a výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty 
zákazky v zmysle § 6 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru 

„Projektová dokumentácia na stavbu -  Revitalizácia priestoru pred MsKS“ 

 
Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou 

hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 
 

 

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: 

    Denisa Vlčková  
Telefón:   035 2851 261  

E-mail:   denisa.vlckova@komarno.sk   

 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

    Ing.Arch. Besse Katalin 
Telefón:   035 2851 375 

E-mail:   katalin.besse@komarno.sk 

      
 
 

2. Názov a predmet zákazky: 

 

 Názov zákazky: 

„Projektová dokumentácia na stavbu – Revitalizácia priestoru pred MsKS“ 

 

 Zatriedenie zákazky podľa CPV:  

o  71200000-0 Architektonické a súvisiace služby 

o  71242000-6  Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 
Existujúci stav: Stavba MsKS sa nachádza na parc.č. 1819 v k.ú. Komárno.  Priestor 

revitalizácie uvažuje s obnovami na parcelách č. 1820/1, 1821, 1808 v k.ú.Komárno. 
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Spevnené plochy a zeleň v predmetnom priestore je v schátralom stave,  vyžaduje obnovu – 

stavebné úpravy a výsadbu, pričom vysokú zeleň je potrebné chrániť a ponechať  v zmysle 

usmernenia Mesta vo fáze projekčných prác. 

Zameranie priestoru  výškopis, polohopis ( poskytne objednávateľ) 

Predmet VO:  

- Projektová dokumentácia  

- Výkaz- výmer stavby 

 

Predmet Projektovej dokumentácie:  

- Obnova spevnenej plochy pri západnej časti budovy  vo výmere cca 350 m2 

- Okrasná zeleň, drobná architektúra 

- Obnova spevnenej plochy pred budovou zo severnej strany na Ul. hradná – vo 

výmere cca 140 m2 včítane riešenia  odvodňovacieho žľabu po obvode budovy 

- Obnova podstavca sochy pri vstupe  do budovy 

- Obnova spevnenej plochy pri  západnej časti budovy pri hlavnom vstupe, o výmere 

cca 300 m2, obnova schodov 

- Obnova  existujúceho  chodníka pri budove 

Obsah PD:  

Stupeň pre Ohlásenie stavebných úprav  a realizáciu stavby 

- Technická správa 

- Situácia 

- Stavebná časť- pôdorys 

- Rezy, konštrukčné detaily 

- Výkaz- výmer 

- Počet a forma: v 5 vyhotoveniach vtlačenej forme  a jeden krát na CD nosiči vo formáte 

pdf, výkaz výmer vo formáte excell. 

4. Spôsob určenia ceny: 

 

Cena musí byť stanovená za celý predmet zákazky.  

 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.   

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní! 

 

5. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou 
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. 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním  

poskytovanej služby, dopravou z miest poskytovania. 



 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 predloženej faktúry. 

 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

 Vyžaduje s splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre každú časť zákazky: 
 

   Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. uchádzač musí  poskytovať službu.  

 Podľa § 32 ods. 1 písm. f)  ZVO, t.j. 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 musí obsahovať: 

 Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom predložená cenová ponuka je 
podkladom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (príloha č. 2), 
 

 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), 

 čestné prehlásenie v zmysle bodu 8.( príloha č. 3), 

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

 Uchádzač nesmie byt' vedení v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podl'a § 183 zákona, túto 
skutočnosť, si overí verejný obstarávatel' sám. V prípade, že uchádzač je vedení v 
tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

11. Lehota a spôsob predkladania ponuky: 

 

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi  

 Osobne v Podateľni MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, 

Nám. gen. Klapku 1 v uzavretej obálke označenej názvom projektu, alebo: 

 



 e-mailom na adresu: 

denisa.vlckova@komarno.sk  v kópii na adresu katalin.besse@komarno.sk    najneskôr do 

21.júna 2021 do 12:00 hod. 

Ako predmet e-mailu uchádzač uvedie:  

 „„PD – Revitalizácia priestoru pred MsKS“ 

 

  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne verejný obstarávateľ bude brať ako bezpredmetné.  

  

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena s DPH za celý  

  predmet zákazky 

 Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií. Vzor návrhu na plnenie 

kritérií tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.  

 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na predkladanie 

cenovej ponuky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne alebo 

 elektronicky oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  

 Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto 

výzvy – prieskum trhu, ktorý sa uskutočňuje pre účely určenia predpokladanej hodnoty 

predmetnej zákazky na dodanie tovaru, preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky 

nepresiahne výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ 

uplatní získané informácie na základe predložených cenových ponúk v rámci tohto 

prieskumu trhu pre postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní a vyhodnotí predložené cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú 

požadované podmienky uvedené v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom výberu 

zmluvného partnera na poskytnutie predmetnej služby oslovený záujemca jednoznačne 

 v Prílohe č. 2 tejto výzvy – prieskum trhu, vyjadril svoj súhlas s využitím 

predloženej cenovej ponuky aj ako cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou. 

 

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

 

 Do procesu vyhodnocovania cenových ponúk zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
budú zaradené len cenové ponuky oslovených subjektov, ktoré dali súhlas s využitím 
predloženej cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou a splnili 
požiadavky a podmienky uvedené v tejto výzve. 

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho 
  ponuky.  
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 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej 
 ponuky.  
 

 

14. Doplňujúce informácie: 

 

  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, 

 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,  

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

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

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

  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.   

 
             .  

         Ing. Kulcsár Szabó Attila 
                                                                                                   vedúci odboru  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
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:                                                             ............................................................ 

 

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

 
 

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

 
Pečiatka, podpis ...................................................... 



Príloha č. 2 

 

Prieskum trhu  

a výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

 

 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

Predmet zákazky:  „Projektová dokumentácia na stavbu – Revitalizácia priestoru pred  
MsKS“ 

 

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

 

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

 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

 

hodnota DPH  

Cena s DPH  za celý            
predmet zákazky 

 

 
 
Súhlasím s tým, aby táto cenová ponuka predložená na základe výzvy na predloženie 

cenovej ponuky bola okrem využitia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky využitá a 

vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ak to bude uplatniteľné: 

áno/nie (nehodiace sa prečiarknuť)  

  

 
 
 

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



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


