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Vec 
Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk k zákazke s názvom: „Ucelená oprava 
chodníkov v meste Komárno 2021“ 
 
 Verejný obstarávateľ Mesto Komárno, dňa 10.05.2021 vyhlásil verejné obstarávanie na 
predmet zákazky pod názvom: „Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno 2021“ 
postupom podľa § 117 – zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na linku http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-
vo_4376.html sa mení a dopĺňa takto: 
 

 Vo výzve na predkladanie cenovej ponuky v bode č. 9 Zábezpeka: 
 
Verejný obstarávateľ žiada zložiť zábezpeku ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní  
vo výške: 
 

A.) Oprava chodníka na Košickej ul.   4.500,00 €  

B.) Oprava chodníka na Pohraničnej ul. 2.100,00 € 

C.) Oprava chodníka na Hradnej ul.  2.000,00 €  

ako inštitút zábezpeky kvality na zhotovenie diela predmetu zmluvy a jeho 
dokončenie, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok 
vrátane ceny. 

Spôsob zloženia zábezpeky: 

 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

alebo 

 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 

 

1. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa 
najneskôr v deň a hodinu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 Finančné prostriedky musia byť zložené prevodným príkazom na účet 
verejného obstarávateľa: 

http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-vo_4376.html
http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-vo_4376.html


 

 

Majiteľ účtu:   Mesto Komárno 

banka:   OTP BANKA 

IBAN:   SK10 5200 0000 0000 0740 8930    

variabilný symbol:   IČO uchádzača 

konštantný symbol:  0558 

Špecifický symbol:   3048/2020 

 

2. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že 
uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina 
môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej 
banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina, v ktorej 
banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky 
finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku 
viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. 

3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. 
 

4. Uvedenú zábezpeku bude môcť verejný obstarávateľ použiť na hradenie 
nedorobkov, vád, penále podľa zmluvy o dielo, ako aj na prípadné dokončenie diela 
predmetu zmluvy. 

5. Verejný obstarávateľ uvoľní uchádzačom zábezpeku podľa § 46 ods. 5 a 7 
zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vystaví v banke prevodný 
príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 1. A.), B.) a C.), ktoré 
boli určené ako zábezpeka ponuky uchádzača. 

6. Zábezpeka ponuky bude neúspešným uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 
dní odo dňa uzavretia zmluvy.    

7.   Zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi do 7 pracovných dní od protokolárneho 
prevzatia celého predmetu zákazky bez vád a nedorobkov.  

 

8. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne 
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak verejný obstarávateľ neoznámi banke 
písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. 

 

 

 
S pozdravom 

 
 
 
 Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 vedúci odboru 
 
 


