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Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 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 1, 945 01 Komárno 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 
    Denisa Vlčková 
Telefón:   035/2851 261 
E-mail:   denisa.vlckova@komarno.sk 
 
Kontaktné osoby vo veciach technických: 
    Ing. Ján Sólymos 
Telefón:   035/2851 362 
E-mail:   jan.solymos@komarno.sk 
 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 

Názov zákazky: „Revitalizácia plochy pred divadlom Jókai v Komárne“ 
 
Druh zákazky:  § 117 – zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom 

č. 343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplní 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

CPV kódy:  03100000 – 2  Poľnohospodárske a záhradnícke produkty 
    03121000 – 5 Záhradnícke produkty 
    03121100 – 6 Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky 
a sadenice 
    03441000 – 3 Okrasné rastliny, trávy, machy a lebo lišajníky  
    03451000 – 6 Rastliny 

39113600 – 3 Lavičky 
39221260 – 7 Odpadkové koše 
45000000 – 7 Stavebné práce    

Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná  Zmluva o dielo . 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je revitalizácia plochy pred divadlom Jókaiho v Komárne, ktorá 
spočíva v nasledovných položkách: 
 

 Terénne úpravy 

 Lavice, smetné koše 

 Výsadba drevín a okrasných rastlín  
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Terénne úpravy, založenia trávníka, dodania a výsadba vždyzelených rastlín s termínom 
do 15. apríla 2022. 

Dodania a výsadba letničiek s termínom 31.05.2022. 

Údržbu a polievanie vrátane dodávky vody musí zhotoviteľ vykonávať počas tejto doby ( do 
konca mája).  

Všetky požadované položky sú presne rozpísané v prílohe č. 4, vizualizácie 
a parametre požadovaných lavíc a smetných košov v prílohe č.5 tejto výzvy na 
predkladanie cenovej ponuky. 

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na 
konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť 
ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod 
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako 
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako 
požadovaný výrobok. 

 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: 16.666,67 € 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: 

 Ponuka sa prekladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu 

zákazky. 

 Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku v prílohe č. 4 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! 
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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:  

 

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

uskutočňovať       stavebné práce .  

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

verejnom obstarávaní. 

 

9. Náklady na ponuku: 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predlžením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 

10. Obsah cenovej ponuky: 

   Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 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. 

 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). 

 Čestné prehlásenie v zmysle bodu 8 ( príloha č.3), 

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

 

11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky: 

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na 

adresu :  Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 
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 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 plochy pred divadlom Jókaiho v Komárne“ 

                            NEOTVÁRAŤ - VL 

 

12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 Do 03. marca 2022 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: 

 

 Kritériom na vyhodnotene ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky 

požiadavky uvedené a opise predmetu zákazky. 

 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho 

ponuky. 

 Ostatné uchádzači budú elektronicky informovaní o neúspešnosti 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, 

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených a súčasťou na tomto 

obstarávaní. 
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 Ak úspešný uchádzač 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 18. 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 KRITÉRÍ 

 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

Predmet zákazky:   „Revitalizácia plochy pred divadlom Jókaiho v Komárne“ 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       

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

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      

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

 
 

 

Názov 
Cena v € bez 

DPH 
Hodnota DPH 

Cena spolu v € 

s DPH 

„Revitalizácia 
plochy pred 

divadlom Jókaiho 
v Komárne“ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Pečiatka, podpis ...................................................... 
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Príloha č. 4)    
 

 
Terénne úpravy:   

   
p.č. Názov  mj 

 množs
tvo 

Jednotková 
cena bez DPH  

Cena Celkom  

          bez DPH 

1 Likvidácia nežiaducej vegetácie m2  550      

2 
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, 
nad 50 do 100m3   

m3  

55      

3 Frézovanie pňov m2  1,2      

4 

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 50 
do 100 m3 s uložením 

m3  

55      

5 Ornica m3  82,5      

6 Rozprestretie ornice m2  550      

7 

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 
terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na 
svahu do 1:5    

m2  

550      

8 
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5    

m2  

550      

9 Založenie trávnika mačinovaním  m2  430      

10 Trávny koberec m2  430      

11 Uloženie  obrubníka m  145      

12 Neviditeľný plastový obrubník m  145      

13 Mulčovacia kôra 70 l ks  100      

14 Dekoračný kameň biely 12/16 l  100      

15 Záhradná zemina 70 l ks  50      

16 Mulčovanie záhonov m2  105      
 
Lavica a smetný kôš 
 

17 Lavica 1600mm s montážou  (príloha č.5) ks 4     

18 Smetný kôš s popoľníkom a montážou 50L ks 4      
 
Výsadba drevín a okrasných rastlín  

19 Výsadba kríkov s balom  ks 48      

20 Výsadba okrasných tráv a trvaliek ks 758      

21 Výsadba letničiek ks 794     

22 Výsadba stromov ks 6      

23 Chamaecyparis Globus 40/60 cm ks 1      

24 Chamaecyparis Sungold 40/60 cm ks 1      

25 Tuja DANICA  40/60 cm ks 15      

26 Pinus mugo na kmieniku  ks 1      

27 Rosa na kmieniku  80/100 cm Ks 7      

28 Perovskia  20/40 cm ks 15      
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29 Cortaderia  selloana pumila  3l Ks 7      

30 Pinus mugo pumilio 20/30 cm Ks 1      

31 Salvia   ks 70      

32 Carex Ice Dance ks 17     

33 Carex Prairie Fire ks 20      

34 Sedum ks 23      

35 Festuca  ks 165      

36 Imperata Red Baron ks 253      

38 Cineraria  ks 20      

39 Astibe  ks 24      

40 Hosta  ks 15      

41 Juniperus Blue Arow  150/180 ks 3      

42 Cupressus Pyramidalis  150/180 ks 3      

43 Begonia  ks 769      

44 Levandula Cedar Blue ks 151      

45 Coleus ks 10      

46 Rudbekia ks 15      
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Príloha č. 5) 
 
 

 
 
 

 Moderná dizajnová lavička s operadlom a podrúčkou.  
 Oceľová kostra lavičky musí byť žiarovo pozinkovaná. 
 Konštrukcia – jakel 40 x 40 mm. 
 Drevené laty smrekové drevo, úprava 3x lazúrou. 
 Ukotvenie zabetónovaním alebo skrutkami.  
 Výška sedenia 450 mm, šírka lavičky 1580 mm, hĺbka 400 mm. 
 Rozmer lát 1500 x 100 x 35 mm. 
 Hmotnosť 45 kg 
 Záruka 2 roky 
 S montážou 
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Príloha č. 6) 
 

 
 
 

 Drevený odpadkový kôš guľatý so strieškou. 
 Povrchová úprava žiarový zinok.  
 Drevo musí byť ošetrené 3x lazúrou.  
 Kôš musí byť vybavený vyberateľnou pozinkovanou vložkou. 
 Výška 1000 mm, priemer 390 mm, objem 60 l, hmotnosť 26 kg. 
 Kotvenie koša skrutky alebo betónovaním 
 Záruka 2 roky 
 S montážou 

 
 


