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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:   Ing. Andrea Kabátová 
Telefón:   035/ 28 51 223  
E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk   
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Meno:   Ing. Zuzana Kartaliová 
Telefón:   035/ 2851 354 
E-mail:   zuzana.kartaliova@komarno.sk  
 

 
2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky: 

„Ošetrenie, redukcia koruny a výrub chránených stromov druhu platan javorolistý“ 
 

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 : 77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v 

oblasti akvakultúry a včelárstva 

77300000-3 Záhradnícke služby 

77340000-5 Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov 

Na predmet zákazky bude vystavená objednávka alebo uzatvorená Zmluva o dielo. 
 

 
3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je odborné ošetrenie, redukcia koruny a výrub chránených stromov 
druhu platan javorolistý (Platanus hispancia (L), ktoré sú súčasťou celku chránených stromov 
„Platanová aleja v Komárne“.   

Predmetné stromy sa nachádzajú v k. ú. Komárno, na parcele registra C-KN č. 3113/1 
(parcela EKN č. 2365 /LV č. 11737/, ktorej vlastníkom je Mesto Komárno. 

Jedná sa o štyri dreviny, na ktorých sa vykoná obvodová redukcia koruny v rozsahu 30% 
a o tri dreviny, na ktorých sa vykoná obvodová redukcia v rozsahu 40%.  
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Jedná sa o tri kusy drevín určených na výrub s obvodom kmeňa vo výške 130 cm                        
od 227 cm – 402 cm. 

Ošetrenie a výrub predmetných stromov sa vykonáva z dôvodu bezpečnosti občanov v danej 
lokalite, keďže sa jedná o jedince nachádzajúce sa na pomerne frekventovanej lokalite 
v tesnej blízkosti hlavnej cesty a rodinných domov. 

 

03.09.2021 sa konala terénna obhliadka predmetných chránených stromov, kde boli 
zistené nasledovné skutočnosti: 

Strom č. 4 – zdravotný stav predmetného stromu je nevyhovujúci a aj ŠOP SR odporúča jeho 
výrub.  

Strom č. 10 – zdravotný stav je zhoršený, výrub ŠOP SR neodporúča, ale navrhuje redukciu 
koruny v rozsahu 40% zhora.  

Strom č. 11 - zdravotný stav predmetného stromu je nevyhovujúci a aj ŠOP SR odporúča jeho 
výrub. 

Strom č. 12 - zdravotný stav predmetného stromu je nevyhovujúci a aj ŠOP SR odporúča jeho 
výrub. 

Strom č. 21- ŠOP SR súhlasí s návrhom ošetrenia CHS v zmysle predloženého znaleckého 
posudku – obvodová redukcia koruny o 30%. 

Strom č. 26 - zdravotný stav je zhoršený, výrub ŠOP SR neodporúča, ale navrhuje redukciu 
koruny v rozsahu 30% zhora.  

Strom č. 27 - zdravotný stav je zhoršený, výrub ŠOP SR neodporúča, ale navrhuje redukciu 
koruny v rozsahu 30% zhora. 

Strom č. 47 - ŠOP SR súhlasí s návrhom ošetrenia CHS v zmysle predloženého znaleckého 
posudku – obvodová redukcia koruny o 30%. 

Strom č. 49 (omylom uvedený v žiadosti ako strom č. 50) - zdravotný stav je zhoršený, výrub 
ŠOP SR neodporúča, ale navrhuje redukciu koruny v rozsahu 30% - 40% zhora a z južnej 
strany. 

Strom č. 63 - zdravotný stav je zhoršený, výrub ŠOP SR neodporúča, ale navrhuje redukciu 
koruny v rozsahu 40% zhora. 

Na základe skutočností zistených na terénnej ohliadke, ŠOP SR súhlasí s výrubmi troch 
chránených stromov a s ošetrením siedmych chránených stromov, avšak musia byť dodržané 
nasledovné podmienky: 

- Ošetrenie chránených stromov a výrub vykoná odborné spôsobilá osoba (certifikát ETW) 
(ďalej len „realizátor prác“) na základe objednávky alebo zmluvy Mesta Komárno. 

- Min.3 pracovné dni pred zahájením prác (ošetrenie CHS a výrub) realizátor prác oznámi 
e-mailom na  ŠOP SR, Správu CHKO Dunajské luhy, pracovisko Dunajská Streda 
(monika.lukovicova@sopsr.sk) termín začatia prác. 

- Ošetrenie chránených stromov je možné vykonať len vo vegetačnom a zároveň mimo 
hniezdnom období – t.j. od 15.8. do 30.9. príslušného kalendárneho roku, hlboké rezy 
(redukcia koruny o 40%) je možné vykonať od 10.2. do 31.3. príslušného kalendárneho 
roka a podľa vývoja vegetácie.  

- Výruby chránených stromov je možné uskutočniť od 1.10. do konca februára príslušného 
kalendárneho roka. 

- V prípade výskytu chráneného živočícha je potrebné uplatniť postup podľa                                
§ 35 zákona č. 543/2002 Z. z.. 
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- Pri ošetrovaní a výruboch je nutné dodržať platnú normu -  STN 837010 „Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“.    

- O vykonaných opatreniach realizátor prác spíše správu s popisom a fotodokumentáciou 
vykonaných prác, ktorú doručí na správny orgán ako aj na ŠOP SR, Správu CHKO 
Dunajské luhy, pracovisko Dunajská Streda najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 
ukončenia prác súvisiacich s vykonaním ošetrenia predmetných chránených stromov. 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

 Predpokladaná hodnota zákazky:    16.144,44 € bez DPH 

 

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. 

 Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku v prílohe č. 2  tejto výzvy na predkladanie 
cenovej ponuky, (verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku 
uchádzača). 

 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 cenu bez DPH, 
sadzbu a výšku DPH a navrhovanú 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 poskytovať verejnému obstarávateľovi požadovanú službu, 

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

 certifikát ETW (minimálne 4 ročný) – v odbore arborista,  

 doklad alebo čestné vyhlásenie, že 80% z celkového obratu firmy, sú z príjmov 
arboristických prác.  

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), 

 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (príloha č. 2), verejný obstarávateľ 
bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača,  

 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, 

 prílohy v súlade s bodom č. 8 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.  
 
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 :  
 

„Orez a výrub platanov“ 
 

NEOTVÁRAŤ - KA 
 
 
12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 19. októbra 2021 do 9.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnotené a verejný obstarávateľ ich vráti 
uchádzačom neotvorené. 
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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.  

 
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, 08.10.2021                                                        Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                              vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                             a životného prostredia 
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Príloha č. 1                    
Identifikačné údaje uchádzača 

(v súlade s výpisom z Obchodného registra/Živnostenského registra) 
 

 

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:   

„Ošetrenie a výrub chránených stromov druhu platan javorolistý“ 

 

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

 

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

 
 

Číslovanie 
nové 

Číslovanie 
pôvodné 

Návrh Parcela 
Obvod kmeňa 
vo výške 130 

cm 

Cena bez 
DPH 

Hodnota 
DPH 

Cena s DPH 

4 4 výrub 3113/1 267 cm 
  

 

9 10 
redukcia 
koruny 

3113/1 342 cm 
  

 

10 11 výrub 3113/1 399 cm    

11 12 výrub 3113/1 402 cm 
  

 

20 21 ošetrenie 3113/1 227 cm 
  

 

25 26 
redukcia 
koruny 

3113/1 345 cm 
  

 

26 27 
redukcia 
koruny 

3113/1 333 cm 
  

 

45 47 ošetrenie 3113/1 265 cm 
  

 

48 50 
redukcia 
koruny 3113/1 349 cm 

  
 

61 63 
redukcia 
koruny 3113/1 320 cm 

  
 

 
 

Názov 
Hodnota zákazky 

 bez DPH 
Hodnota DPH 

Hodnota zákazky 
 s DPH 

Ošetrenia a výrub platanov    

 
 

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

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

..............................................................  ako konateľ spoločnosti ............................................ 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 


