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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:   Attila Tóth 
Telefón:   0948 677 796, 035 2851 275 
E-mail:   attila.toth@komarno.sk  
 

2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky: 

„Revitalizácia priestoru pred MsKS v Komárne“ 
 

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:   45000000-7 Stavebné práce 
   45100000-8 Príprava staveniska 
    
Na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo. 

 
3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je návrh úprav v rámci revitalizácie priestoru pred MsKS. Jedná sa 
o úpravu jestvujúcich spevnených plôch a dotknutých sadových úprav okolo jestvujúceho 
objektu MsKS na ulici Hradnej v Komárne. Spevnené plochy a zeleň sú v schátralom stave, 
vyžadujú obnovu – stavebné úpravy a výsadbu. 

Úpravy zasahujú do jestvujúcich parciel označených číslami: 
 

- parcela č. 1821 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parcela č. 1820/1 ako zastavané plochy a nádvoria 
- parcela č.1808, ako zastavané plochy a nádvoria 

 
Susedné parcely: 1822/1; 1822/2; 1819; 1825/1; 1823 
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Miesto stavby: k. ú. Komárno 
  Okres Komárno; kraj Nitriansky 
  Mimo ciest v správe štátu a kraja 
 
Predmetné upravované plochy sa nachádzajú v intraviláne mesta Komárno. Jedná sa 
o spevnené plochy okolo objektu MsKS. Jestvujúce kryty spevnených plôch tvorí vo  veľkej 
väčšine asfalt, v menšej miere potom betónová zámková dlažba rôznych tvarov. Plocha je 
väčšinou rovinatá, pred hlavným vstupom do objektu potom znížená, výškový rozdiel sa 
prekoná schodmi. Podobné riešenie je u zadného vchodu do objektu. Jestvujúce záhony sa 
upravia, obnovia. 

Predmetné plochy slúžia jednak pre chod a využitie objektu MsKS a zároveň sú aj verejným 
priestranstvom. Navrhovanými zásahmi a úpravami sa zmení kvalita, zjednotí sa vzhľad 
priestoru, vhodnou obnovou záhonov sa zároveň okolie skrášli. 

Na plochách s navrhovanou výmenou asfaltového krytu je nutné pôvodný asfalt odstrániť 
frézovaním, a to do priemernej hrúbky 4 cm (miestami viac alebo menej, zvážiť vždy podľa 
lokálnych podmienok), 

- v miestach náhrady obrubníka, sa odstránia jestvujúce obrubníky a pripraví sa miesto 
pre betónové lôžko pre osadenie nových obrubníkov, 

- pozdĺž jestvujúceho kanálu okolo objektu MsKS je nutné obnažiť hlavu betónovej 
obvodovej steny a vyhĺbiť rigol pre betónové lôžko pre osadenie nových obrubníkov, 

- odstráni sa jestvujúca skladba schodov (všetky tri ramená, schody 1, schody 2,       
schody 3) v rozsahu, ktorý zabezpečí vytvorenie novej konštrukcie schodov, 

- v priestore čelných vstupov do objektu sa odstráni jestvujúca betónová dlažba aj 
s podkladom do hĺbky, ktorá zabezpečí položenie novej skladby so spádovaním. (Predmetnú 
dlažbu podľa možností odstrániť šetrným spôsobom, nakoľko sa navrhuje jej opätovné 
využitie !!!!!), 

 - odstráni sa jestvujúci rošt aj s konštrukciou, ktorý prekrýva jestvujúci kanál okolo 
objektu MsKS, a to v rozsahu vymedzeného revitalizačným zásahom, 

- odstráni sa betónový obrubník okolo jestvujúcich záhonov, ale iba čiastočne (v mieste 
úplného zrušenia záhonov). 

Revitalizáciou nedôjde k dispozičným zmenám. Na  dvoch miestach sa preruší súvislý 
záhonový pás. Obrubník okolo záhonov bude obnovený obetónovaním, čím sa zároveň 
vytvoria lavičky na sedenie. Na celej revitalizovanej ploche sa vykoná výmena krytu 
spevnených plôch. Na odstavnej ploche a príjazde sa vymení asfalt, na ostatných spevnených 
plochách sa vykoná betónová zámková dlažba. Konštrukcia schodov sa odstráni a nahradí sa 
novou konštrukciou. Podstavec sochy dostane nový kryt. 

Nenavrhujú sa základy, oporné steny ST02 (rampa) a ST03 (schody 3) sa navrhujú iba 
zapustené do terénu. Oporná stena ST01 bude založená na jestvujúcej stene kanálu.  

Jestvujúce schody sa odstránia. Nová konštrukcia sa vytvorí pomocou palisádových 
obrubníkov založených v betónovom lôžku, nášľap bude potom zo zámkovej dlažby 
rovnakého typu, ako okolité spevnené plochy. 

Presný opis prác a vykonaných úprav je rozpísaný v prílohe č. 5  tejto výzvy na predkladanie 
cenovej ponuky (Sprievodná a technická správa + výkresová dokumentácia). 

Obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia zákazky. Konzultácia ohľadne 
predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie je možné uskutočniť v termíne najneskôr do 
termínu predkladania cenovej ponuky a to po telefonickej dohode s kontaktnou osobou 
uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky; Attila Tóth, 0948 677 796,                               
035 2851 275. 
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4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

 Predpokladaná hodnota zákazky: 91.199,56 € bez DPH  

 

5. Termín realizácie predmetu zákazky:  

 - najneskôr do 30. novembra 2021. 

 

6. 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. 

 
7. Možnosť predloženia ponuky: 

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

 Uchádzač vo svojej ponuke na základe výkazu výmer 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! 

 
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 objednávky zo 
strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 
9. 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. 

10. Náklady na ponuku: 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 
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11. 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 za celý predmet obstarávania (príloha č. 2), verejný obstarávateľ 
bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača,  

 nacenený výkaz výmer (príloha č. 4.), 

 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. 

 
12.  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 :  
 

„Revitalizácia MsKS v Komárne“ 
 

NEOTVÁRAŤ - KA 
 
 
13. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 Do 1. 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. 

 
14. 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. 

    
15. 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.  



                                                                                        5 

 
16. Použitie elektronickej aukcie:  

  Nie 
 
17. 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, 21.09.2021                                                        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:  

„Revitalizácia priestoru MsKS v Komárne“ 
 

 

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

 

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

 
 
 

Názov 
Hodnota zákazky 

 bez DPH 
Hodnota DPH 

Hodnota zákazky 
 s DPH 

Revitalizácia priestoru  
MsKS v Komárne 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
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Príloha č. 4 
 
Revitalizácia priestoru pred MsKS v Komárne  
 
Výkaz výmer
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Príloha č. 5 
 
Revitalizácia priestoru pred MsKS v Komárne  
 
Sprievodná a technická správa 
 


