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

 

Výzva na prekladanie 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: 

    PhDr. Ingrid Szabó  
Telefón:   035/ 28 51 220  
E-mail:   prednosta@komarno.sk  
 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

    Jozef Suplicz 
Telefón:   035/ 28 51 209 
E-mail:   it@komarno.sk 
   

 
 

2. Názov a predmet zákazky: 

 Názov zákazky: 

„Vytvorenie webovej stránky mesta 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. 

 CPV:   72413000-8 Návrh webových (www) sídiel 

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo alebo objednávka . 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

 Predmetom zákazky je vytvorenie novej webovej stránky Mesta Komárno (ako orgánu 

územnej samosprávy podľa zákona č. 369 /1990 Z. z.), ktorá má byť moderná, 

modulárna, prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na rôznorodosť návštevníkov 

stránky a ich požiadaviek (obyvatelia mesta, podnikatelia, návštevníci a turisti). Jej 

úlohou bude: 

- pasívne informovanie verejnosti (zverejňovanie rôznych druhov informácií, 

dokumentov, aktualít, návodov na riešenie úradných záležitostí a životných situácií 

a pod.), 

- aktívne informovanie verejnosti (automatické zasielanie informácií e-mailom z 

úradnej tabule, prípadne z iných prihlásených odberov, RSS a pod.), 

- zobrazovanie prehľadných kalendárov podujatí s možnosťami vyhľadávania, 

triedenia, exportu a prepojenia so sociálnymi sieťami, 

mailto:prednosta@komarno.sk
mailto:it@komarno.sk
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- jednoduchá správa obsahu webovej stránky. 

 

 Grafické spracovanie novej stránky by malo využiť prvky charakterizujúce mesto, ale 

osadiť ich do modernej a príťažlivej vizuálnej identity. 

 

 Internetová stránka musí: 

- dodržiavať príslušné štandardy v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. o 

štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších 

predpisov, 

- využívať otvorené technologické riešenie portálu (open source) na zabránenie 

licenčnej závislosti od konkrétneho dodávateľského subjektu, 

- byť v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z o informačných technológiách vo verejnej 

správe a z neho vyplývajúcimi výnosmi Ministerstva financií, 

- spĺňať požiadavky pre Blind Friendly Web, 

- spĺňať štandard WCAG (medzinárodný štandard prístupnosti webu pre osoby 

zdravotne postihnuté), 

- zabezpečiť prístup z prehliadačov s používateľským podielom vyšším ako 2 %, 

- mať primeranú rýchlosť a robustnosť systému pri 170 000 návštevách mesačne s 

priestorom na rast, 

- byť stabilná pri nárazovej záťaži, 

- komplexné školenie redakčného systému pre administrátora a editorov v sídle 

verejného obstarávateľa (cca 10 používateľov), 

- mať zabezpečený servis a údržbu 12 mesiacov odo dňa odovzdania diela, t. j. servis, 

podpora a aktualizácie všetkých komponentov systému vrátane redakčného systému 

a bezpečnostných komponentov, 

 
Pozn.: Hosting nie je súčasťou tejto zákazky a zabezpečí ho zadávateľ na základe 

požiadaviek zhotoviteľa. 

 

 Všetky uvedené technické parametre sú uvedené ako minimálny štandard. 

 Uchádzač, ktorý nedodrží požiadavky uvedené v tejto časti bude z vyhodnotenia 

vylúčený, resp. bude vylúčená jeho ponuka. 

 Predmet zákazky musí spĺňať ďalšie, aj v tomto opise predmetu zákazky nemenované 

podmienky, vyplývajúce zo záväzných a platných technických a právnych noriem 

Slovenskej republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet zákazky, ak sú podľa 

záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej 

únie vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto 

požiadavku neprihliada). 

 
Základné skupiny používateľov webu a ich očakávania a potreby: 

 

 OBYVATEĽ potrebuje jednoduchý prístup najmä: 

o k informácii úradu (resp. samosprávy), ktorú aktuálne hľadá, 

o rýchly prehľad o povinnostiach vyplývajúcich z jeho pobytu v meste (trvalého 

resp. dočasného), 

o prístup k informáciám o hospodárení mesta, 

o k možnostiam kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia, 

o v tejto časti preklad do maďarského jazyka. 

 TURISTA potrebuje jednoduchý prístup najmä: 
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o k informáciám o turistických atraktivitách mesta, histórii, 

o k možnostiam kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia, 

o informáciám o doprave, parkovaní, ubytovaní, službách spojených  

s cestovným ruchom, 

o v tejto časti s prekladom do maďarského, anglického a nemeckého jazyka. 

 MESTO potrebuje najmä: 

o poskytnúť komplexné informácie občanovi v rôznych životných situáciách, 

o posilniť svoju atraktivitu ako turistického cieľa, poskytnúť informácie turistom, 

o poskytnúť základné informácie pre investorov, 

o jednoducho a efektívne spravovať obsah webovej stránky tímom redaktorov. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky:  13.254,50 € bez DPH  
 

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. 

 Cena musí byť stanovená v €. 

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

 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie celkovú ponukovú cenu v zložení: 

- celková ponuková cena bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH, 

- celková ponuková cena vrátane DPH. 

 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu bez DPH, ktorá bude považovaná 
za cenu celkovú. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, v cenovej časti ponuky upozorní. 

 V prípade, ak má zhotoviteľ (úspešný uchádzač) sídlo mimo územia Slovenskej republiky a 
je platcom DPH, objednávateľ, t. j. Mesto Komárno, má povinnosť v zmysle platných 
právnych predpisov SR odviesť daň za zhotoviteľa. To znamená, že zhotoviteľ nebude 
fakturovať DPH. Avšak uchádzač (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju 
cenu tak, že k nej pripočíta 20% DPH. 

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. 
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8. Podmienky účasti uchádzačov: 

 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: 

 
1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o 

verejnom  obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia): 

 
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

 
1.2 Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 
5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo 
verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia aj 
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 

 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 
 

 

2. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému obstarávateľovi v 
originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia dokumentu, pokiaľ nie je výslovne 
uvedené inak. 
 

3. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak nastane príslušný 
dôvod pre vylúčenie v zmysle § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

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: 

 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 predložená cenová ponuka je podkladom na 
určenie predpokladanej hodnoty zákazky (príloha č. 2). 

 

 čestné vyhlásenie uchádzača, o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v 
ponuke uchádzača (príloha č. 3), 

 

 čestné prehlásenie v zmysle bodu 8. tejto výzvy (príloha č. 4) 
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11. Lehota a spôsob predkladania ponuky: 

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad 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:  

 
„Vytvorenie webovej stránky mesta Komárno“ 

NEOTVÁRAŤ 
 

  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

 

12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 30.06.2021 do 09:00 hod. 

 uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

13. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

Kritérium č. 1: Návrh technického riešenia 

 Kľúčovou požiadavkou kritéria je návrh riešenia portálu, ktorý by bol projektovaný v takom 
redakčnom systéme (CMS), pri ktorom bude mať verejný obstarávateľ prístup k zdrojového 
kódu (open source). Cieľom požiadavky je riešenie portálu, umožňujúce spoluprácu aj s iným 
dodávateľom ako je úspešný uchádzač VO, resp. s aktívnou komunitou so záujmom o ďalší 
rozvoj riešenia. S ohľadom na uvedené sa úspešný uchádzač musí pridržiavať zaužívaných 
postupov a štandardov pre vývoj SW diela v príslušnej technológii tak, aby výsledné riešenie 
bolo otvorené a prenosné na iných dodávateľov rozvoja a prevádzky v budúcnosti bez 
dodatočných finančných nárokov prípadne potrebných súhlasov. Zároveň je nevyhnutné dbať 
na zabezpečenie systému ako takého, ako aj na spĺňanie príslušných legislatívnych predpisov. 

 Povinná úloha: 

- návrh konceptu responzívneho riešenia realizovaného prostredníctvom redakčného 
systému (CMS)s prístupom k zdrojovému kódu. Koncept by mal preukázať splnenie 
kritéria a mal by byť podporený referenciami z riešenia iných projektov, 

- uchádzač musí ním vypracovaný návrh konceptu predložiť v ponuke. 

 V návrhu riešenia povinnej úlohy očakávame: 

- návrh riešenia zobrazenia pre rôzne koncové zariadenia (responzívne zobrazenie alebo 
mobilná verzia stránky) 

- jednoduché a prehľadné administračné a klientske rozhranie – typy používateľov: 
superadministrátor, administrátor, editor, návštevník; s možnosťou definovania nových 
typov používateľov a so systémom priraďovania používateľských práv. 
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- web formuláre – systém na vytváranie formulárov/ankiet s previazanosťou na klientsku zónu 
a notifikácie s možnosťou exportu dát (xls/csv) 

- prepojenie na sociálne siete (facebook, automatické zdieľanie aktualít a udalostí, komentáre 
článkov, hodnotenie, zdieľanie...) 

- rozšírené notifikácie – e-mail, (google hangouts, facebook chat, messenger...) 

- hromadné vkladanie dokumentov a multimediálnych súborov; manažér súborov 

- reklamné bannery (rôzne druhy, časové zobrazovanie, zobrazovanie po sekciách...) 

- online kamery (prenesenie resp. rozšírenie funkcionality z aktuálneho webu - možnosť 
nastavenia pohľadov, počtu kamier, frekvencie snímania, časových úsekov jednotlivých 
pohľadov, variability veľkosti snímky) 

- mapy - link na mapu mesta (openstreetmap.org), možnosť vkladania značky miesta konania 
podujatia v kultúrnych udalostiach. 

- fotogaléria - hromadné nahrávanie fotografií, automatická zmenšenie na prednastavenú 
hodnotu, celoobrazovkové zobrazenie. 

- editor vkladaných fotografií - zmenšenie, orez, otočenie 

- zabezpečenie migrácie dát v plnom rozsahu zo súčasných portálov. Cieľom je vytvorenie 
jednej stránky, v ktorej bude umiestnený obsah zo stránok www.komarno.sk (Nustep 
content management server), invest.komarno.sk,  

- navrhnúť riešenie prelinkovania odkazov vo vyhľadávači Google 

- definícia scenárov, princípov a časového harmonogramu odstraňovania chýb a zraniteľností 
so štandardizovanou reakčnou lehotou 4 hodiny, 

- vytváranie logov zahrňujúcich najmenej prístupové logy, logy činnosti (najmä 

- redaktorov a používateľov rezervácií), chybové logy webového servera, prípadné aplikačné 
logy samotnej aplikácie) 

 Maximálny počet bodov: 30 / 1 člen komisie 

 

Kritérium č. 2: Použiteľnosť 

 Kľúčovou požiadavkou novej podoby webovej stránky je vytvorenie prehľadného a 
intuitívneho systému vyhľadávania na stránke pre rôzne skupiny používateľov (občania, 
riešiaci úradné povinnosti a rôzne životné situácie, vyhľadávajúci informácie o fungovaní 
mesta, o možnostiach trávenia voľného času, ako aj turisti a návštevníci mesta). Z toho 
dôvodu je nevyhnutná dôsledná prioritizácia zverejnenia jednotlivých informácií, intuitívna a 
jednoznačná hierarchia obsahu. Vzhľadom na niekoľko hlavných skupín používateľov 
webu, dizajnové riešenie orientovať na ich očakávania: časť určenú pre občianske 
informácie koncipovať racionálne a jednoducho, v časti určenej pre turistické informácie 
využiť vizuálne príťažlivé prvky, zvýrazňujúce identitu mesta a jeho príťažlivosť ako 
turistického cieľa. 

 Povinná úloha: 

- popísať základne úvahy o koncepte portálu a spôsob akým ich chce dodávateľ 
spoločne s klientom sfinalizovať, 

- uchádzač musí ním vypracovaný návrh tejto povinnej úlohy predložiť v ponuke. 

 V návrhu riešenia povinnej úlohy očakávame: 

- používateľská prívetivosť, 

- inteligentné vyhľadávanie obsahu ktoré bude zohľadňovať aktuálne trendy vo 
vyhľadávaní na stránke (fulltext + rozšírené prostredníctvom filtrov a kľúčových slov), 

- viacjazyčné poskytovanie obsahu v turistickej časti portálu (v slovenskom, maďarskom, 
nemeckom a anglickom jazyku), 

http://www.komarno.sk/
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- podpora vyhľadávania vrátane jednoduchej správy kľúčových výrazov redaktormi, 

- jednoznačnosť sémantiky, synchronizácia používaných termínov v rámci navigačného 
a pomocného obsahu, 

- jednoduchá a intuitívna navigácia podľa princípu „tri kliky a dosť“ (cieľom je vybavenie 
čo najviac používateľských požiadaviek do troch krokov na stránke) 

 

 Maximálny počet bodov: 20 / 1 člen komisie 

 

Kritérium č. 3: Dizajn 

 

 Komárno má vďaka svojej histórii, súčasnosti, ako i architektonickým pamiatkam výrazné 
identifikátory (trvalé, zotrvačné aj nové), vďaka ktorým je rozpoznateľný v rámci Slovenska 
(Pevnosť, Franz Lehár, Mór Jókai, Nádvorie Európy...). 

 Dizajnové riešenie nového portálu by malo využiť prvky charakterizujúce mesto, ale osadiť 
ich do modernej a príťažlivej vizuálnej identity tak, aby výsledkom bol obraz Komárna ako 
mesta, ctiaceho svoju históriu a zároveň moderného a dynamického, dôveryhodného pre 
život a zároveň príťažlivého ako turistický cieľ, s výrazným vizuálnym odlíšením turistickej 
časti stránky. 

 Povinné úlohy: 

 

- návrh ideového konceptu dizajnu hlavnej stránky a turistickej podstránky, 

- uchádzač musí ním vypracovaný ideový koncept dizajnu k tejto povinnej úlohe 

predložiť v ponuke. 
 

 V návrhu riešenia povinnej úlohy očakávame: 

 

- jedinečnosť, inovatívnosť a kreativita dizajnu, 
- základný návrh dizajnu hlavnej stránky a turistickej podstránky 
- súlad sémantického a vizuálneho dizajnu z pohľadu používateľského zážitku s využitím 

logotypu mesta Komárno, vychádzajúcich z výňatku dizajn manuálu Mesta Komárno 
(dodaného v prílohe zadania) 

- používateľsky prívetivá navigácia  
 

 Maximálny počet bodov: 20 / 1 člen komisie 

 

Kritérium č. 4: Cena 

 Celková cena za vytvorenie webovej stránky Stanovený cieľ: 

 Ako kritérium cena sa bude vyhodnocovať celková uchádzačom ponúknutá cena predmetu 
zákazky s DPH v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta. V uvedenej cene budú 
zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 

 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie celkovú ponukovú cenu v zložení: 

 

- celková ponuková cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH, 
- celková ponuková cena vrátane DPH. 

 

 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu bez DPH, ktorá bude považovaná 
za cenu celkovú. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, v cenovej časti ponuky upozorní. 
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 V prípade, ak má zhotoviteľ (úspešný uchádzač) sídlo mimo územia Slovenskej republiky a 
je platcom DPH, objednávateľ, t. j. Mesto Komárno, má povinnosť v zmysle platných 
právnych predpisov SR odviesť daň za zhotoviteľa. To znamená, že zhotoviteľ nebude 
fakturovať DPH. Avšak uchádzač (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju 
cenu tak, že k nej pripočíta 20% DPH. 

 V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná 
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH, môže verejný obstarávateľ 
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju. 

 

 Maximálny počet bodov: 10 bodov / 1 člen komisie 

 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto získa najväčší počet bodov od členov komisie na 
vyhodnotenie ponúk a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

 Víťaznému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky.  

 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich ponuky.   

15. Použitie elektronickej aukcie: 

 Nie  
 

16. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky 
účasti a získal najväčší počet bodov od členov komisie na vyhodnotenie ponúk.  

 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, 

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka, 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 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. Attila Kulcsár Szabó 

Vedúci Odboru rozvoja 
a životného prostredia 
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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 ...................................................... 
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Príloha č. 2 

Výzva na prekladanie cenovej ponuky 
 

 

Verejný obstarávateľ:   

Mesto Komárno 

Predmet zákazky:    

 
Vytvorenie webovej stránky mesta Komárno 

  
 

 

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

 

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

 
 
 
 
 

Názov 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
 bez DPH 

Hodnota DPH 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
 s DPH 

Vytvorenie webovej 

stránky mesta Komárno    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke uchádzača 
 

 

 

 

 
Uchádzač:................................................, so sídlom ..............................................,  
 
IČO: ................................... týmto čestne vyhlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené  
 
v ponuke, ktorú uchádzač predložil v zákazke s nízkou hodnotou: 

Vytvorenie webovej stránky mesta Komárno 

 
vyhlásenej Mestom Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 00 306 525 

 
sú pravdivé a úplné. 

 
 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
 
 
 
 

 
V ........................, dňa............................ 

 
 
 
 
 

                                             ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného 

zástupcu uchádzača 
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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 

 
 
 


