
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

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

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov organizácie: Mesto Komárno 
IČO:   00306525 
DIČ:   2021035731 
Sídlo organizácie:  Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

 

Kontaktná osoba pre 
veci VO:   Denisa Vlčková  
Telefón:   035/2851 261 
E-mail:   denisa.vlckova@komarno.sk  
   
Kontaktná osoba pre 
technické veci:   PhDr. Andrej Ozimy 
Telefón:   035/2851 276 
E-mail:   andrej.ozimy@komarno.sk  

 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 Názov zákazky:   

„Výrub náletových drevín a odvoz zeminy z Novej pevnosti“ 

 Miesto dodania:  MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku 1 945 01 Komárno 

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

 Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
 

o  77314 000 – 4 Údržba pozemkov 
o  77210 000 – 5 Ťažba dreva 
o  77211 400 – 6 Orezávanie stromov 

 
 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená Objednávka. 

 
 

3. Opis predmetu zákazky: 

 Predmetom zákazky je vykonať výrub náletových drevín (priemer kmeňov do 15/20 
cm), odstránenie krov a plazivej zelene, a odvoz prebytočnej zeminy z priestoru 
medzi Kasárenskou budovou a valom Novej pevnosti na ploche cca 2000 m2 (pozri 
prílohu) 

 V rámci prác je nutné vykonať: 

- výrub náletových drevín čo najbližšie k terénu. Dreviny s priemerom kmeňov 
medzi 15 až 20, prípadne viac centimetrov, narezať na rovnako veľké kusy, 
ktoré budú uskladnené vo dvore pri Mestskej polícii (pri hradnom trhovisku). 

- odstránenie krov a plazivej zelene (ostružiny, divé maliny, divé hrozno) 
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- vykonať chemický (herbicídny) postrek na zvyškoch vyrúbaných drevinách a 
kroch 

- naloženie a odvoz, resp. premiestnenie prebytočnej zeminy 

 
 Pred podaním cenovej ponuky odporúčame osobnú obhliadku predmetnej pamiatky, 

konzultáciu. Konzultáciu je možné uskutočniť po telefonickej dohode s kontaktnou 
osobou uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. 

 
 Termín dodania predmetu zákazky: v priebehu mesiacov február až máj 

 

4. Možnosť predloženia ponuky.  

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom 

predmetu zákazky. 

 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. Predpokladaná hodnota zákazky:   

 Predpokladaná hodnota zákazky:  4.000,00 € s DPH 
 

6. 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 splnenia predmetu zákazky. 

 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť 

- doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený 
poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže byť 
kúpia oprávnenia podnikať alebo nahradený aktuálnym výpisom 
z obchodného alebo živnostenského registra Slovenskej republiky, ktorý bude 
podpísaný štatutárnym zástupcom.  

- Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie 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 tejto 
výzvy). 
 
 

 



8. Náklady na ponuku:  

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

 
 

9. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať: 

 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (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), 

 doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 

 čestné prehlásenie v zmysle bodu 6., 

 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 podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť, si overí verejný obstarávateľ sám. V prípade, že uchádzač je vedení v 
tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

10. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne na adresu:  

Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno . 

- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu s označením: 

„Výrub náletových drevín a odvoz zeminy z Novej pevnosti“ – 
NEOTVÁRAŤ- VL 

- 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), 

 

11. Termín doručenia cenovej ponuky:  

 
 do 5. februára 2021 do 0900 hod.  

 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

 

12. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

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

 

13. 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.  
 

 

14. Použitie elektronickej aukcie:  

 Nie 
 

15. 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, 

 - 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. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác a dodávok 
vyšpecifikovaných vo výzve na predkladanie cenovej ponuky, pokiaľ nebude mať 
dostatočné finančné krytie na vyfinancovanie celého objemu dodania predmetu zákazky. 

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. Attila Kulcsár Szabó 
 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:                                                             ............................................................ 

 

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

 

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

 
 

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

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

 



 
Príloha č. 2 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 
 

 
Názov zákazky:  
 
Výrub náletových drevín a odvoz zeminy z Novej pevnosti 
 
 
 
Obchodne  meno:     ....................................................................                                                                     
 
 
 
 
Sídlo alebo miesto  podnikania: ...................................................................                                                                    
 
 
 
 
Identifikačné  údaje uchádzača: ................................................................... 
 
 
 
 
 

Názov položky 
Cena v € bez 

DPH 
DPH v € Cena v € s DPH 

„Výrub náletových 
drevín a odvoz zeminy 

z Novej pevnosti“ 
   

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

.......................................................................... 
       Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej 
        osoby uchádzača - pečiatka podpis 
 
 



Príloha č.3  
 
 
Obr. 1. 
Záujmová plocha na vykonanie výrubu 

 
 
 
 
 
 
 



Obr. 2. 
Súčasný stav porastu 

 
 
 



Príloha č.4  
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 

 

 
 


