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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 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: 

    PhDr. Andrej Ozimy 
 Telefón:  035/ 2851 276 
 E-mail:   andrej.ozimy@komarno.sk  
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

Názov zákazky:  „KOMFORT – Celoročné kosenie strešných valov Starej 
pevnosti v  Komárne“ 

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 kód(y):  77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch   
     

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb. 
 

3. Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je  poskytnutie služieb celoročnej údržby zelených plôch strešných 

valov Starej pevnosti v Komárne na parcele reg. „C“ č. 1818/4, v celkovej výmere cca. 

29.000 m2. 

 Úlohou údržbárskych prác je: 

I. celoplošné vykosenie prerastenej trávy (stariny) na rovinatých a svahovitých plochách 

strešných valov (v závislosti od možností terénu), zhrabanie a odvoz na skládku BRO, 

vrátane vyčistenia okolitých komunikácií bezprostredne po kosení a hrabaní od 

spôsobeného znečistenia; 

II.  celoplošný výrub náletových drevín na rovinatých a svahovitých plochách strešných 

valov (v závislosti od možností terénu), štiepkovanie/mulčovanie, odvoz na skládku 

BRO a následné chemické ošetrenie, vrátane vyčistenia okolitých komunikácií 

bezprostredne po výrube od spôsobeného znečistenia; 
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III. prvé (letné) celoplošné kosenie trávy a buriny na rovinatých a svahovitých plochách 

strešných valov (v závislosti od možností terénu) bez odvozu, vrátane vyčistenia 

okolitých komunikácií bezprostredne po kosení od spôsobeného znečistenia; 

IV. druhé (jesenné) celoplošné kosenie trávy a buriny na rovinatých a svahovitých 

plochách strešných valov (v závislosti od možností terénu) bez odvozu, vrátane 

vyčistenia okolitých komunikácií bezprostredne po kosení od spôsobeného znečistenia. 

Pred podaním cenovej ponuky odporúčame osobnú obhliadku predmetného miesta, 

konzultáciu! Konzultáciu je možné uskutočniť po telefonickej dohode s kontaktnou 

osobou uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

 Predpokladaná hodnota zákazky:   29.450,00 € bez DPH  

5. Termín realizácie: 

 do 31.12.2022 
 

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. Typ zmluvy: 

 Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo 

medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej 

strane. 

 Do Návrhu zmluvy o dielo uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu celkovú 

a Návrh zmluvy o dielo podpíše. Týmto sa viaže, že ak bude vyhodnotený ako úspešný 

uchádza, uzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom za týchto podmienok. 

 

8.  Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny:  

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

 Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku v prílohe č.2 tejto výzvy na 
predkladanie cenovej ponuky. 

 Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na 
vylúčenie ponuky z procesu VO.     

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena 
maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov. 

 Cena musí byť stanovená v eurách €. 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú  cenu bez DPH, 
sadzbu a výšku DPH a navrhovanú cenu vrátane DPH.  

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 
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9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu verejného obstarávateľa a následne 

refinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – 

Maďarsko v rámci projektu s kódom SKHU/1902/1.1/107. 

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej 

faktúry. 

 Poskytovateľ môže fakturovať za poskytnuté (čiastkové) služby až po ich 

protokolárnom prevzatí povereným zamestnancom Mesta Komárno. Ten poskytnuté 

služby (a práce) skontroluje a vyjadrí sa k nim v Protokole o prevzatí. Ten bude slúžiť 

ako príloha k vystavenej faktúre Poskytovateľa. 

 Poskytovateľ má právo na zaplatenie vykonaných služieb po písomnom odovzdaní 

a prevzatí etapy, vo fakturácii so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry v prípade, že 

faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. 

V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 

plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

10.  Podmienky účasti uchádzačov: 

 Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre  zákazku:  
 

 a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu .  

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní. 

 

11. Náklady a ponuky: 

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

12. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na  celý 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 na celý predmet obstarávania, pričom kritériom  
na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky  – (príloha č. 2), 

   čestné prehlásenie v zmysle bodu 9., - (príloha č.3),    

 návrh zmluvy – ( príloha č. 4), 

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

 

13. Miesto, 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  
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 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:  
 

„KOMFORT – Celoročné kosenie strešných valov Starej pevnosti v  Komárne“ 

 
NEOTVÁRAŤ - VL 

 

14. Termín doručenia ponuky:  

 do 11.02.2022 do 9.00 hod.  

 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

 

15. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky a 
splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

 

16. 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.   

 

17. Použitie elektronickej aukcie:  

 Nie  
 

18. 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, 

- 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. 
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 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.   

 
V Komárne dňa 01.02.2022 
 

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) 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 

Predmet zákazky:  „KOMFORT – Celoročné kosenie strešných valov Starej 
pevnosti v  Komárne“ 

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

 

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

 
Názov poskytnutej 

služby: 
Cena bez DPH: Sadzba 20 % DPH: Cena vrátane DPH: 

I. Celoplošné vykosenie 
prerastenej trávy (stariny) na 
rovinatých a svahovitých 
plochách strešných valov 
(v závislosti od možností 
terénu), zhrabanie a odvoz na 
skládku BRO, vrátane 
vyčistenia okolitých 
komunikácií bezprostredne 
po kosení a hrabaní od 
spôsobeného znečistenia: 

   

II. Celoplošný výrub 
náletových drevín na 
rovinatých a svahovitých 
plochách strešných valov 
(v závislosti od možností 
terénu), štiepkovanie/ 
mulčovanie, odvoz na 
skládku BRO a následné 
chemické ošetrenie, vrátane 
vyčistenia okolitých 
komunikácií bezprostredne 
po výrube od spôsobeného 
znečistenia: 

   

III. Prvé (letné) celoplošné 
kosenie trávy a buriny na 
rovinatých a svahovitých 
plochách strešných valov 
(v závislosti od možností 
terénu) bez odvozu, vrátane 
vyčistenia okolitých 
komunikácií bezprostredne 
po kosení od spôsobeného 
znečistenia: 

   

IV. Druhé (jesenné) 
celoplošné kosenie trávy 
a buriny na rovinatých 
a svahovitých plochách 
strešných valov (v závislosti 
od možností terénu) bez 
odvozu, vrátane vyčistenia 
okolitých komunikácií 
bezprostredne po kosení od 
spôsobeného znečistenia: 

   

Celková cena za celý 
predmet zákazky: 

   

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

 
 

 
Pečiatka, podpis ...................................................... 
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Príloha č. 3) 
 
 

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 
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Príloha č.4) Návrh zmluvy 
 

 
 
 

 
 


