
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 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 č. 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 predmetu obstarávania: 

    Denisa Tóthová 
 Telefón:  035/2851 321 
 E-mail:   denisa.tothova@komarno.sk 
 
    

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

 Názov zákazky:  „Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2021.“ 

 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  

 CPV    90670000 - 4 Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských 
      alebo vidieckych oblastiach 

    90923000-3 Deratizačné služby 

    90921000-9 Dezinfekčné a hubiace služby 

Na dodanie predmetu zákazky bude s úspešným uchádzačom uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb 
s platnosťou do 31.12.2021. 

 

3. Opis predmetu zákazky 

 

 Predmet  obstarávania zahŕňa monitoring a celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu mesta Komárno 
a priľahlých častí  (mestské  časti  Nová  Stráž,  Hadovce,  Kava,  Lándor, Malá  Iža,  Harčáš,  Nová  
Osada,   Pavel, Čerhát,  Ďulov  Dvor),  deratizáciu obytných domov (spoločné priestory a okolie obytných 
domov), deratizácia okolia rodinných domov, deratizácia organizácií, podnikateľských subjektov, vonkajších 
objektov, deratizácia verejných priestranstiev (parky, okolie fontán) dvakrát, a to raz v jarnom období a raz v 
jesennom období. 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Deratizácia obytných a bytových domov (spoločné priestory a okolie obytných domov) 
            540 ks 

Deratizácia okolia rodinných domov                3 437 ks 
Deratizácia objektov organizácií a podnikateľských subjektov    180 ks 
Deratizácia verejných priestranstiev – parky a okolie fontán                    5 ks 

Miesto realizácie:   Komárno 
Mestské časti:   Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Nová  

     Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor,  Harčáš. 

Zodpovednosť za škody spôsobené z nedbanlivosti – podľa § 373 až § 386 Obchodného 
zákonníka. 
 

 Presný čas vykonávania celoplošných zásahov (jar a jeseň) určiť na základe monitoringu. 
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 Na deratizáciu používať antikoagulant tretej generácie schválený príslušnými úradmi na  
 používanie na území SR:  

1. Plastové uzamykateľné požerové kŕmitko (stanička) napr. Protect Pro alebo ekvivalent 

2. Extrudované kocky na potkany a myši napr. Kilrat plus alebo ekvivalent 

 Pri výbere vhodného druhu prípravku je treba zohľadniť miesto poskytnutia služby. 

 Všetky prípravky musia byť schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, musia spĺňať 
všetky príslušné zdravotné a technické predpisy stanovené pre dané prípravky.  

 Vykonanie sanačných prác v jednotlivých objektoch bude realizované v dohodnutých termínoch za 
prítomnosti zodpovednej osoby objednávateľa.  

 Čas stanovený na vykonanie zásahu je stanovený na 30 kalendárnych dní na zásah. 

 Neplánovaná operatívna deratizácia objektov mimo plánovaného zásahu bude vykonaná podľa potreby 
na základe požiadavky obstarávateľa do 2 dní od nahlásenia požiadavky  obstarávateľa (nadmerný 
výskyt hlodavcov v dôsledku vonkajších vplyvov, napr. počasie po povodni .... ). 

 Čas potrebný na vykonanie konkrétneho operatívneho zásahu je stanovený na 24 hodín od 
 prevzatia pokynu objednávateľa.  

 Karty bezpečnostných údajov použitých prípravkov budú priložené k protokolom o vykonaní  prác. 

 Požaduje sa realizovať deratizáciu v zmysle platnej technickej normy STN 466019. 

 Požaduje sa kontrola priestorov po zásahu do 2 týždňov (kontrola účinnosti zásahu). 

 Termín celoplošných zásahov oznámiť v dostatočnom časovom predstihu dotknutým osobám,  resp. 
organizáciám formou letákov a uverejnením v miestnych oznamovacích prostriedkoch  na vlastné 
náklady. 

 Poskytovateľ musí byť držiteľom oprávnenia poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. 

 Požaduje sa poskytnúť službu vrátane zberu, odvozu odpadu vrátane zneškodnenia 
a odstránenia/likvidácie vzniknutého odpadu ako dôsledku výkonu služieb, použitých prípravkov, obalov a 
uhynutých tiel zvierat ako dôsledok deratizácie. 

Konzultácia ohľadne predmetu zákazky môže byť vykonaná na základe telefonického dohovoru s Ing. 
Attila Kulcsár Szabó, 035 28 51 324 do termínu na predkladanie cenovej ponuky.  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

 Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 € s DPH  
 

5. Spôsob určenia ceny 

 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! 

 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky, vrátane 
 všetkých súvisiacich služieb a poplatkov (materiál, práca, zber uhynutých hlodavcov a ich 
 zneškodnenie, poradenská služba). 

 Ceny budú vyjadrené v eurách (EUR) a budú platné počas trvania zmluvy o dielo. 

 Cena sa stanoví podľa Návrhu uchádzača na plnenie kritérií, ktorý je súčasťou  súťažných 
 podkladov. Ocenený Návrh na plnenie kritérií bude súčasťou ponuky uchádzača a bude tvoriť prílohu 
zmluvy o dielo. 

 

6. 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. 

 
 
 
 



  

7. Možnosť predloženia ponuky 

 Žiadame uviesť cenu za celý predmet zákazky, 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním poskytovanej služby, 

 Cena musí byť stanovená v €, 

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

      

8. 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 predložených 3 faktúr 
 vystavených na 1/3 víťaznej cenovej ponuky jednotlivo, pričom prvá faktúra bude vystavená po 
ukončení jarného zásahu, druhá faktúra bude vystavená po ukončení jesenného zásahu a  tretia faktúra 
bude vystavená v období od 10. do 20. decembra roku 2021. Súčasťou faktúr bude povinný protokol 
o vykonaní prác. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 

9. 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 kópia oprávnenia podnikať alebo nahradený 
aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského registra Slovenskej republiky, ktorý bude 
podpísaný štatutárnym zástupcom, 

- 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). 

- čestné prehlásenie, že nemá voči mestu alebo ním riadeným organizáciám alebo založeným 
spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za KO, na zaplatení kúpnej  ceny, na nájomnom za 
byt, nebytový priestor a pod.), 

 - osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými pri deratizácii,  

- doklad o strojovom a technickom vybavení, ktoré slúži na presun pracovníkov a prepravu 
antikoagulantu (preukázanie, že uchádzač má v majetku alebo k dispozícii potrebné strojové 
a technické vybavenie).   

- originál, alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho plnenie predmetu obstarávania vo 
výške minimálne 6 000 bez DPH alebo 7 500 s DPH pre konkrétneho odberateľa za rok 2020.  
Referencie musia byť potvrdené odberateľom.  

 (Zoznam zmluvných odberateľov musí obsahovať obchodné meno a adresu jeho sídla spolu 
 s uvedením ceny za dodávku, objemu dodávky, termínu plnenia dodávky a kontaktu na  odberateľa).   

 Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych 
 dokladov. 

- uchádzač musí predložiť 1 ks plastového požerového kŕmitko (staničky) a 1 ks extrudovanej 
kocky na potkany a myši, ktoré spĺňajú požadované kritériá (bod 3 výzvy na predkladanie cenovej 
ponuky). 

  
 - uchádzač predloží plastové požerové kŕmitko resp. staničku a extrudovanú kocku najneskôr do 
termínu predkladania cenovej ponuky, do 10.3.2021 do 09:00 hod. na adresu Mestský úrad 
Komárno, Odbor rozvoja a životného prostredia, Oddelenie životného prostredia,  Nám. gen. 
Klapku 1, 945 01  Komárno. 

 Kontaktná osoba: Denisa Tóthová, telefón 035 2581 321, 

 Prípravok s požadovanou súčasťou (kŕmitko, resp. stanička),  predložené na inom odbore 
nebudú akceptované a cenová ponuka uchádzača nebude braná do úvahy. 



 
 
 

10. Náklady na ponuku:  

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

11. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 Cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk bude aj cena s DPH  
 za dodanie celého predmetu zákazky (príloha č. 1), 

 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. 2), 

 čestné prehlásenie v zmysle bodu 8. (príloha č.9), 

 všetky požadované doklady, ktoré sú uvedené v bode č. 9 tejto výzvy na predkladanie cenovej  
 ponuky, 

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

 

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky: 

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

 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky.  

 Obálka musí byť uzatvorená 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), 

 obálka musí byť označená -  „Deratizácia_2021“- NEOTVÁRAŤ. 

 Ponuka, ktorá bude doručená verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie cenovej  
 ponuky sa vráti uchádzačovi neotvorená.  

 

13. Termín doručenia cenovej ponuky 

 Do 10.3.2021 do 9:00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

14. Kritériá a hodnotenie ponúk 

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude druh predloženého prípravku, jeho aplikácia, účinnosť na 
základe technického listu a karty bezpečnostných údajov k predloženému prípravku a cena ponúknutá 
uchádzačom   

 Váhu jednotlivých kritérií určí a posúdi výberová komisia 

 Víťazom sa stane uchádzač, ktorého  ponúknutý druh prípravku a jeho súčasť (kŕmitko, resp. stanička), 
jeho aplikácia, účinnosť a cena za ničenie škodlivých hlodavcov bude najkvalitnejšia a najvýhodnejšia. 
 

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 Komisia  vyhodnotí  poradie  všetkých  zaslaných  ponúk  v zmysle bodu 14 podľa zaslaného návrhu na 
základe výzvy na predkladanie cenovej ponuky. Návrh na najvýhodnejšiu a najkvalitnejšiu ponuku zaradí 
komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí  vzostupnom  poradí. 



 Uchádzačom ktorí splnili podmienky účasti, bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho  
 ponuky.  

 Neúspešní uchádzači budú upovedomení s uvedením dôvodu vylúčenia. 

16. Použitie elektronickej aukcie:  

 Nie – verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu. 

17. 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, 

 ak 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  

 predložené ponuky nebudú spĺňať opis predmetu zákazky v zmysle bodu 3. „Výzva na 
predkladanie cenovej ponuky“ alebo  

 budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

 

 

 
            Ing. Attila Kulcsár Szabó 
                                                                                                             vedúci odboru  
 



Príloha č. 1 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 
 

Názov zákazky :  Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2021. 
 
 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
 
 
 
Obchodné meno:    ...................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:  ...................................................................... 
 
 
 
Zmluvná cena za celý predmet zákazky: 
 

 
 
 

Názov položky 
Cena v € bez 

DPH 
DPH v € Cena v € s DPH 

„Celoplošná deratizácia 
mesta Komárno na rok 

2021.“ 
   

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

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

 



Príloha č. 2 
 
 
 

 

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.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 

 

 
 

 


