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

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 

(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: 

Meno:   Ing. Andrea Kabátová 
Telefón:   +421 35 28 51 223  
E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk   
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Meno:   Ing. Gabriel Kollár  
Telefón:   +421 35 77 01 969 
E-mail:    riaditel@comorraservis.sk  

 
2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky: 

Rekonštrukcia krytej plavárne v Komárne 
 

Druh zákazky:    § 117 – zákazka s nízkou hodnotou v 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 predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo na realizáciu uvedenej časti predmetu 
zákazky. 

 
3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vnútorných priestorov krytej plavárne na Eötvösovej 
ulici v Komárne. Jedná sa o rekonštrukciu mužskej a ženskej prezliekarne, sociálnych 
a hygienických zariadení. 

Rekonštrukcia predmetu obstarávania bude pozostávať z dvoch častí: 

A) Murárske práce  

B) Rekonštrukcia sociálnych zariadení a ústredné vykurovanie. 

Presný opis predmetu zákazky je rozpísaný v prílohe č. 2a) a 2b) tejto výzvy na predkladanie 
cenovej ponuky.  

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia 
tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, 
spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky 
spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu 
o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť 
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termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese: Ing. Gabriel Kollár, +421 35 77 01 969, 
riaditel@comorraservis.sk. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Časť A) Murárske práce 
           135.385,04 € bez DPH 

 časť B) Rekonštrukcia sociálnych zariadení a ústredné vykurovanie   

                 40.962,13 € 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: 

 Cenová ponuka na určenie predpokladanej hodnoty zákazky sa predkladá zvlášť na 
jednotlivé časti predmetu zákazky v súlade s opisom predmetu. Uchádzač môže 
predložiť aj cenovú ponuku len ja jednu časť predmetu zákazky. 

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

 Predmet zákazky bude financovaný z Fondu na podporu športu a z vlastných zdrojov 
verejného obstarávateľa. 

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky/zmluvy 
zo strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 Realizácia predmetu zákazky bude vykonaná až po poskytnutí finančných prostriedkov 
z Fondu na podporu športu.  

 
8. 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, 

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 na 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 (príloha č. 2a) a 2b), verejný obstarávateľ bude 
akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača,  
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 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. 

 
11.  Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky: 

 
 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou  

      na adresu:    Mesto 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 :  
 

„Rekonštrukcia krytej plavárne“ 
 

NEOTVÁRAŤ - KA 
 
12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 24. januára 2022 do 09.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnotené a verejný obstarávateľ ich vráti 
uchádzačom neotvorené. 

 
13. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena zvlášť za samostatné celky 
predmetu obstarávania. 

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

    
14. 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.  

 
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: 
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 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto  výzve, 

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

      - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok 
vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na 
vyfinancovanie takého objemu prác. 

 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,   11.01.2022                                                      Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                              vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                             a životného prostredia 
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Príloha č. 1)                    
Identifikačné údaje uchádzača 

(v súlade s výpisom z Obchodného registra/Živnostenského registra) 
 

 

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:                                                            ............................................................ 

 

Fax:                                                                  ............................................................ 

 

E-mail:                                                              ............................................................ 

 
 

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

                                                 Pečiatka, podpis ...................................................... 
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Príloha č. 2a) 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ  
určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 

Verejný obstarávateľ:   Mesto Komárno 

Predmet zákazky:   Rekonštrukcia krytej plavárne v Komárne 

Časť A) Murárske práce – mužské prezliekarne 

 

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

 

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

 

Murárske práce v mužskej prezliekarni, WC a sprchách v krytej plavárni 
na Ul. Eötvösa 41 v Komárne 

Názov / popis Množstvo MJ 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Spolu bez 
DPH 

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE – 
BÚRANIE 

     

vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného 
krídla do 2 m2 

12 ks    

Demontáž keramickej podlahovej krytiny 247,28 m2    
Odstránenie cementového poteru  
od 30 do 70 mm 

247,28 m2    

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, - 0,06800 t 

454,88 m2    

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku  
do 1 km 

15,54 t    

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km 

269,28 t    

Vnútro stavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m 

15,54 t    

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, 
ostatné 

15,54 t    

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE      
Vyrovnanie stien pod obklad - vnútorná omietka 

BAUMIT 
454,88 m2    

Penetračný náter PrimerG 702,16 m2    
Vyhotovenie cementového poteru hr.  
od 50 do 70 mm 

247,28 m2    

Izolačný náter Mapegum 702,16 m2    

PODLAHY Z DLAŽDÍC      

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 
flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. 

247,28 m2    

Dlaždice keramické protišmykové vnútorné 
300x300 mm 

272,08 m2    

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6 m 

4,88 t    

DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY      

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keramických do tmelu flex., v obmedz. Priest. 

454,88 m2    

Obkladačky keramické 300x200 mm 500,36 m2    

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch  9,76 t    
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výšky do 6 m 

DOKONČOVACIE PRÁCE – NÁTERY      

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou - 
univerzálnych stien Dvojnásobný 

449,33 m2    

Náter kovových konštrukcií so syntetickou farbou 79,68 m2    

Sprchová kabínka kompletná 9 ks    
Výmena dverí so zárubňou vnútorné  
laminátové plné 

5 ks    

Manipulácia s materiálom a odvoz stavebnej sute 1     

 
 
 
 
 

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

 
 



 8 

Príloha č. 2a) 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 
 

Verejný obstarávateľ:   Mesto Komárno 

Predmet zákazky:   Rekonštrukcia krytej plavárne v Komárne 

Časť A) Murárske práce – ženské prezliekarne 

 

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

 

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

 
Murárske práce v ženskej prezliekarni, WC a sprchách v krytej plavárni  

na Ul. Eötvösa 41 v Komárne 

Názov /popis Množstvo MJ 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Spolu bez 
DPH 

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE – 
BÚRANIE 

     

Demontáž keramickej podlahovej krytiny 234,25 m2    
Odstránenie cementového poteru  
od 30 do 70 mm 

234,25 m2    

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, - 0,06800 t 

429,42 m2    

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt  
na skládku do 1 km 

14,25 t    

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km 

222,41 t    

Vnútro stavenisková doprava sutiny 
a vybúraných hmôt do 10 m 

14,25 t    

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, 
ostatné 

14,25 t    

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE      
Vyrovnanie stien pod obklad - vnútorná omietka 
BAUMIT 

429,42 m2    

Penetračný náter PrimerG 663,67 m2    
Vyhotovenie cementového poteru hr.  
od 50 do 70 mm 

234,25 m2    

Izolačný náter Mapegum 663,67 m2    

PODLAHY Z DLAŽDÍC      

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 
flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. 

234,25 m2    

Dlaždice keramické protišmykové vnútorné 
300x300 mm 

257,67 m2    

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6 m 

4,57 t    

DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY      

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keramických do tmelu flex., v obmedz. Priest. 

429,42 m2    

Obkladačky keramické 300x200 mm 472,36 m2    
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch  
výšky do 6 m 

9,22 t    

DOKONČOVACIE PRÁCE – NÁTERY      
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Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou - 
univerzálnych stien Dvojnásobný 

398,11 m2    

Náter kovových konštrukcií so syntetickou farbou 77,52 m2    

Sprchová kabínka kompletná 8 ks    

Výmena dverí so zárubňou  
vnútorné laminátové plné 

7 ks    

Manipulácia s materiálom a odvoz stavebnej sute 1     

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Názov 
Hodnota zákazky 

 bez DPH 
Hodnota DPH 

Hodnota zákazky 
 s DPH 

Murárske práce v mužskej prezliekarni    

Murárske práce v ženskej prezliekarni    

SPOLU    
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Príloha č. 2b) 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 
 

Verejný obstarávateľ:   Mesto Komárno 

Predmet zákazky:   Rekonštrukcia krytej plavárne v Komárne 

Časť B) Rekonštrukcia spŕch, toaliet a prezliekarní 

 

  Zdravotechnika  Označenie Počet 
JC bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

1 stojaca výlevka s plastovou mriežkou Jika Mira   2  ks     

2 inštalačná súprava pre výlevku Jika Mira   2  ks     

3 odpadné pripojovacie koleno 
HL224.1, 
DN110 

2  ks     

4 nástenná batéria páková s výtokom dl. 300mm   2  ks     

5 sprchová hlavica SCHELL Comfort 16  ks     

6 podomietková sprchová armatúra SCHELL 
Masterbox 
WB-SC-V 

16  ks     

7 podomietková sprchová armatúra SCHELL LINUS D-SC-V 16  ks     
8 izolačná manžeta SCHELL   16  ks     

9 
podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt 
APZ1-850 

  16  ks     

10 rošt pre líniový podlahový žľab PURE-850L   16  ks     

11 termostatický zmiešavací ventil Honeywell 
TA-Matic 
3400.922 
DN20 

4  ks     

12 
jemný potrubný filter Honeywell MiniPlus, DN 
20 do 40°C 

  4  ks     

13 
jemný potrubný filter Honeywell MiniPlus, DN 
20 do 70°C 

  4  ks     

14 guľový kohút na pitnú vodu lobo D, DN 20   8  ks     
15 tesniaca niť Loctite 55   4  ks     
16 mosadzné tvarovky a šróbenia   1  kpl     

17 sanitárny montážny prvok pre závesné wc  
Geberit 
Kombifix 

8  ks     

18 
ovládacie tlačítko pre závesné wc Geberit 
Sigma01 biela 

  8  ks     

19 závesné wc ika Lyra Plus   8  ks     
20 duroplastová doska s poklopom Jika   8  ks     

21 
pisoár s radarovým senzorom Jika Golem 
Antivandal 

  2  ks     

22 sitko pre pisoár Golem Jika   2  ks     

23 keramické umývadlo s otvorom pre batériu 
Jika Lyra Plus 
55cm 

2  ks     

24 inštalačná súprava pre umývadlo    2  ks     

23 
páková umývadlová batéria stojánková HG 
Logis 100 

  2  ks     
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24 umývadlová zápachová uzávierka HL135/40   2  ks     

25 rohový regulačný ventil Shell Comfort 1/2"-3/8"   4  ks     

24 
podlahový vpust DN50/75 horizontálny s 
uzáv.Primus HL5100Pr 

  4  ks     

25 
kanalizačné rúrky a tvarovky hrdlované s gum. 
tesnením - HT systém 

  1  kpl     

26 
mazivo pre spoje kanalizačného potrubia 
a tvaroviek 

  4  ks     

25 
5-vrstvová plasthliníková rúra vrátane tvaroviek 
pre rozvody vody 

  1  kpl     

26 sadra   4  ks     

 
 

 Ústredné vykurovanie 
Počet 
kusov 

MJ 
JC bez 

DPH 

Cena 
spolu 

bez DPH 

1 univerzálne vykurovacie teleso typ 22 - 900 x  900 2 ks     

2 univerzálne vykurovacie teleso typ 33 - 900 x 1200 6 ks     

3 
rýchlomontážna sada pre spodné pripojenie typ 
VK, výška 900mm 

11 ks     

4 
pripojovací set pre vyk.teleso vrátane term.hlavice 
Danfoss RLV-KS + RAE-K 5034 

11 ks     

5 
zverná spojka pre AL-PEX rúry Danfoss 3/4" IG / 
16x2,0 

22 ks     

6 
5-vrstvová plasthliníková rúra vrátane tvaroviek pre 
vykurovacie rozvody 

1 kpl     

7  závesný systém pozinkovaný pre rozvody 1 kpl     

 
 

Názov 
Hodnota zákazky 

 bez DPH 
Hodnota DPH 

Hodnota zákazky 
 s DPH 

Zdravotechnika    

Ústredné vykurovanie    

SPOLU    

 
 
 
 
 

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



1
2 

 

 

Príloha č. 3) 
 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

..............................................................  ako konateľ spoločnosti ............................................ 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 


