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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Denisa Vlčková
Telefón: +421 352851261
Email: denisa.vlckova@komarno.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439759
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439759
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Údržba a orez stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných
priestranstvách mesta Komárno
Referenčné číslo:  23416/2022

II.1.2)    Hlavný kód CPV
77211500-7

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je údržba a orez stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťažených podmienkach na
verejných priestranstvách mesta Komárno. 
Požadované služby: 
1. Orez stromov nad 4 m výšky orezu v sťažených podmienkach so zabezpečením okolia manipulačného priestoru 
2. Výruby stromov s priemerom reznej plochy až do 1000 mm v sťažených podmienkach s vyčistením priestranstva
výrubu a podrvením a odvozom odrezkov , konárov do priemeru 150 mm a odvozom drevnej hmoty s priemerom nad
150 mm na kompostáreň na Harčášskej ceste resp. po vybudovaní na Hadovskej ceste v Komárne do 24 hod.
Odstránenie havarijných stavov (pri páde stromov, po veternej smršti atd.) nástupom do 2 hodín od oznámenia (pílčícke
práce a orez do a nad 4 metrov) 
3. Frézovanie pňov vyrúbaných stromov 
4. Vyčistenie priestranstva orezu, výrubu, frézovania resp. kalamitného výrubu, podrvenie a odvoz odrezkov, konárov do
priemeru 150 mm a odvoz drevnej hmoty s priemerom nad 150 mm na kompostáreň na Harčášskej ceste resp.
Hadovskej ceste v Komárne do 24 hod. 
5. Výsadba, údržba, polievanie, hnojenie, chemický postrek a orez stromov do 4 m 
Rozsiahlejší opis predmetu zákazky s výkazom položiek, ktoré budú ocenené ako aj popis požiadaviek súvisiacich s
plnením zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
104 000,00 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.4)    Opis obstarávania

Predmetom zákazky je údržba a orez stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťažených podmienkach na
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verejných priestranstvách mesta Komárno. 
Požadované služby: 
1. Orez stromov nad 4 m výšky orezu v sťažených podmienkach so zabezpečením okolia manipulačného priestoru 
2. Výruby stromov s priemerom reznej plochy až do 1000 mm v sťažených podmienkach s vyčistením priestranstva
výrubu a podrvením a odvozom odrezkov , konárov do priemeru 150 mm a odvozom drevnej hmoty s priemerom nad
150 mm na kompostáreň na Harčášskej ceste resp. po vybudovaní na Hadovskej ceste v Komárne do 24 hod.
Odstránenie havarijných stavov (pri páde stromov, po veternej smršti atd.) nástupom do 2 hodín od oznámenia (pílčícke
práce a orez do a nad 4 metrov) 
3. Frézovanie pňov vyrúbaných stromov 
4. Vyčistenie priestranstva orezu, výrubu, frézovania resp. kalamitného výrubu, podrvenie a odvoz odrezkov, konárov do
priemeru 150 mm a odvoz drevnej hmoty s priemerom nad 150 mm na kompostáreň na Harčášskej ceste resp.
Hadovskej ceste v Komárne do 24 hod. 
5. Výsadba, údržba, polievanie, hnojenie, chemický postrek a orez stromov do 4 m 
Rozsiahlejší opis predmetu zákazky s výkazom položiek, ktoré budú ocenené ako aj popis požiadaviek súvisiacich s
plnením zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenie: 
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. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Uchádzač musí podľa § 34 ods. 1 písm. a) preukázať odbornú a technickú
spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia ver. Obstarávania t.j. údržba,
orezy a výruby stromov na plochách ver. zelene v mestskej aglomerácií / prostredí celkovo min. hodnote 70 tis. € bez
DPH za rok z čoho min. 40 tis. € bez DPH malo sťahovať na výruby stromov do a nad výšky Sú u4 metrov. Orezy,
výruby stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny na verejných priestranstvách v urbanizovanom prostredí zastavanom
území mesta alebo obce (orez, výrub stromov v sadoch, vinohradoch, v lese nebudú akceptované) 
 
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) traja zamestnanci musia disponovať: 
-oprávnením na prácu vo výškach a zároveň aj preukazom a obsluhu motorovej píly 
Jeden zamestnanec musí disponovať: 
-preukazom viazača bremien 
-osvedčením o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. 
 
Uchádzač predloží obstarávateľovi podľa § 34 ods. 1 písm. j) zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na poskytnutie služby: 
 
1.Traktor s vlečkou s úložnou plochou min. 6 m2 alebo iný obdobný prostriedok s min. úložnou plochou 6 m2 schopný
jazdiť po nespevnených plochách - min . 2 ks 
2.Motorové píly na benzínový pohon - min . 4 ks 
3.Štiepkovač drevnej hmoty s vlastným motorom min. výkonu 27 kw ( do min. hrúbky 150 mm) - min . 1 ks 
4.Fréza na pňe - min . 1 ks 
5.Polievacie / cisternové vozidlo s obj. nádrže min. 1000 litrov vybavené so zariadením GPS záznamom trasy vozidla -
min . 1 ks

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Sú uvedené v návrhu Zmluvy, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
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Dátum a čas:  19.05.2022 09:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese:  
https://www.uvo.gov.sk/portalevo.sgov.sksystemu-evo-5f5.html. Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne
neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné iba elektronicky na portáli EVO. Komunikácia a výmena
informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky v rámci funkcionalít informačného systému EVO,
ktorý prevádzkuje ÚVO. Viac informácií o IS EVO možno získať na stránke: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-
5f6.html. 
2. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného
obstarávateľa. 
3. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.05.2022
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