
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 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 „ďalej len Zákon“  

 
  
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: 

    Ing. Andrea Kabátová 
 Telefón:  +421 35 2851 223 
 E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk  

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    Mihacs Szilvia 
Telefón:  +421 908 562 982 

 E-mail:   msvodna@komarno.sk  
 
      

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 Názov zákazky:   

Multifunkčné ihrisko pre MŠ Vodná v Komárne 

 

 Druh zákazky:  Zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

    § 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:   45000000 - 7 Stavebné práce 
 

Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná Zmluva o dielo podľa ustanovenia               
§ 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

  

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zmluvy je zhotovenie Multifunkčného ihriska s rozmermi 6 x 12 m pre                       
MŠ Vodná v Komárne“, ktorého výstavba pozostáva z troch etáp: 

I. - realizácia podložia z lomového kameňa do 30 cm, terénne úpravy, zhutnenie 
kameniva vibračnou platňou, obrubníky po obvode ihriska, umelá tráva 

-  basketbalová stĺpová konštrukcia – šibenica, pozinkovaná, basketbalová doska malá   
125 x 70 cm, obruč pozinkovaná, retiazková sieťka, osadenie, doprava materiálu, 

- kazetový povrch, bezúdržbový 

II. - vonkajší kazetový povrch v kvalite Patmos 25 x 25 cm, hrúbky 11 mm 

- koncová lišta šírka 5 cm, 

 - čiarovanie – zmenšený volejbal – vybíjaná 

- univerzálne stĺpiky na volejbal, nohejbal, tenis, badminton, oceľ pozinkovaná, vrátanie 
puzdier   



- bránka hádzaná, futbal 3x2 m, oceľ pozinkovaná, vrátane kotvenia – 

- mantinelový systém preglejka v zelenej farbe alebo farba po dohode s p. riaditeľkou 
MŠ, pozinkované stojky, dverový vstup, siete po obvode do výšky 3 m nad mantinel,  

- montáž mantinelového systému. 

Výstavba multifunkčného ihriska sa bude realizovať v jednotlivých etapách v súlade s cenovou 
ponukou úspešného uchádzača.  

Fotodokumentácia požadovaného ihriska je zobrazená v prílohe č. 5 tejto výzvy na 
predkladanie cenovej ponuky.  

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri 
dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne 
záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych prevádzkových 
a bezpečnostných predpisov.  

Práce budú prebiehať etapovite. Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác 
a dodávok vyšpecifikovaných v cenovej ponuke, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie 
na vyfinancovanie celého objemu dodania predmetu zákazky.        

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. 

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 riaditeľkou MŠ,  Szilvia Mihacs, 
+421 908 562 982.   

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota celej zákazky sa určuje podľa § 6 Zákona na základe vypracovaného 
rozpočtu a je stanovená vo výške 16.533,60 € bez DPH (19.840,32  € s DPH, z toho: 

  I. etapa) 5.000,00 € bez DPH (6.000,00 € s DPH) 

 II. etapa) 5.037,60 € bez DPH (6.045,12 € s DPH) 

III. etapa) 6.496,00 € bez DPH (7.795,20 € s DPH) 

 

5. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu 
 k požadovanému predmetu zákazky.  

 Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
 vyhodnotenia a bude  sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

6. Komplexnosť zákazky: 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.  

7. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny :  

 Cenová ponuka sa predkladá spolu na celý predmet zákazky.  

 Cena musí byť stanovená v €. 

 V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, práce a výkony spojené 
 s predmetom zákazky, ktoré sú z pohľadu odbornosti potrebné. 



 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! 

 Ponúknutá cena má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá uvedené 
v prílohe č. 4a) – 4c) – výkaz výmer. Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise 
predmetu zákazky a  v prílohe č. 4a) a 4c) môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky 
z procesu VO.        

 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
 v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon 
 o cenách vykonáva. 

 Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna daná. Cena sa nesmie meniť 
počas doby realizácie stavebných prác. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe 
písomnej dohody oboch zmluvných strán.  

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie: 

  - navrhovanú  cenu bez DPH 

  - sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH 

  - navrhovanú cenu vrátane DPH.  

Ak uchádzač / záujemca nie je platca DPH, na skutočnosť upozorní označením 

 „Nie som platca DPH“. 

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 ZOD alebo 
 objednávky zo strany verejného obstarávateľa a predložených faktúr dodávateľa za   
jednotlivé etapy. 

 Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek 
uvedených vo výkaze výmer za jednotlivú etapu. Súpis vykonaných prác a dodávok 
skontroluje a následne sa k tomu vyjadrí do 3 pracovných dní  riaditeľka MŠ. Ak má 
súpis vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác 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. 

 
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, 

 farebnú fotodokumentáciu ponúkaného multifunkčného ihriska. 
 

10. Náklady na ponuku:  

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



 

 

11. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 Identifikačné údaje uchádzača, 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 zákazky  – Návrh uchádzača na plnenie kritérií  
 (príloha č. 2), 

 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, 

 farebná fotodokumentácia ponúkaného multifunkčného ihriska, 

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

 

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne na 
 adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo 
 poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  
 Komárno.  

 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 
 potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.  

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla  
  alebo miesta podnikania uchádzača), 

 Obal musí byť označený :   
 

„Multifunkčné ihrisko pre MŠ Vodná v Komárne“  -  NEOTVÁRAŤ!  

 
13. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do  14. februára 2022  do  09.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

 

14. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania 
 v eur s DPH. V prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH, prípade neplatcu 
 DPH konečná, celková cena za celý predmet obstarávania.  

 Cena bude vypracovaná na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4a) až 4c) tejto 
 výzvy na predkladanie cenovej ponuky. 



 Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií spolu za celý predmet 
zákazky. Vzor návrhu na plnenie kritérií tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie 
cenovej ponuky.  

 Cena uvedená v návrhu na plnenie kritérií musí byť vyjadrená ako cena za kompletný 
 objekt zákazky.  

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená a splnil podmienky účasti vo 
verejnom obstarávaní, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 
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: 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

      - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 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, 03. 02. 2022                                                     

                                                                                               Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                              vedúci Odboru rozvoja 
 
 
  
 
 
         



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

 
 



Príloha č. 2 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 

 

 Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 Predmet zákazky:   Multifunkčné ihrisko pre MŠ Vodná v Komárne 
 
 

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

 

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

 

Názov etapy 
Cena v € 
 bez DPH  

Hodnota DPH 
Cena v €  

s DPH   

I. etapa    

II. etapa    

III. etapa    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum, pečiatka, podpis:    ..........................................            

Cena bez DPH  v € za celý 
predmet zákazky 

 

Hodnota DPH  

Cena s DPH v €  za celý            
predmet zákazky 

 

  



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



Príloha č. 4a) 
 
 
            Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 Predmet zákazky:   Multifunkčné ihrisko pre MŠ Vodná v Komárne 
 
 

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

 

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

 
 
 

I. etapa Množstvo MJ 
Cena za 

MJ 

Cena 
celkom bez 

DPH 
DPH 

Celkom s 
DPH 

Realizácia podložia z lomového 
kameňa do 30cm; terénne 
úpravy; zhutnenie kameniva 
vibračnou platňou; obrubníky po 
obvode ihriska. 

72 m2     

Basketbalová stĺpová 
konštrukcia – šibenica; 
pozinkovaná, basketbalová 
doska malá 125 x 70 cm; obruč 
pozinkovaná; retiazková sieťka; 
osadenie. 

2 ks     

Doprava materiálu 1 ks     

SPOLU    

 
 
 
 
Dátum, pečiatka, podpis:    ..........................................            



Príloha č. 4b) 
 
 
            Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 Predmet zákazky:   Multifunkčné ihrisko pre MŠ Vodná v Komárne 
 
 

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

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
Dátum, pečiatka, podpis:    ..........................................            

II. etapa Množstvo MJ 
Cena za 

MJ 

Cena 
celkom bez 

DPH 
DPH 

Celkom s 
DPH 

Vonkajší kazetový povrch 
v kvalite Patmos 25 x 25 cm; 
hrúbka 11mm; 
výmera 6x12 – 72m2  
+ 2m2 materiálová rezerva 

74 m2     

Koncová lišta šírka 5 cm – 
4ks/bm + 4 koncové 

148 ks     

čiarovanie zmenšený volejbal – 
vybíjaná  

1 ks     

Univerzálne stĺpiky na volejbal, 
nohejbal, tenis, badminton, oceľ 
pozinkovaná, vrátane puzdier 

1 pár      

Bránka hádzaná, futbal 3x2 m, 
oceľ pozinkovaná, vrátane 
kotvenia 

2 ks     

SPOLU    



Príloha č. 4c) 
 
 
            Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 Predmet zákazky:   Multifunkčné ihrisko pre MŠ Vodná v Komárne 
 
 

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

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
Dátum, pečiatka, podpis:    ..........................................             
 
 
 
 
 
 

III. etapa Množstvo MJ 
Cena za 

MJ 

Cena 
celkom bez 

DPH 
DPH 

Celkom s 
DPH 

Mantinelový systém preglejka, 
pozinkované stojky, dverový 
vstup, siete po obvode do výšky 
3m nad mantinel 

36 bm     

Montáž mantinelového systému 1 ks     

SPOLU    



Príloha č. 5 
 
 

 
 
 


