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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

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

Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439590
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  www.ezakazky.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno
Referenčné číslo:  21/ME/2022

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
 Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno  
Časť č. 1 Elektrorozvodňa v kasárni v Novej pevnosti v Komárne 
Časť č. 2 Vybudovanie turisticko-informačného strediska 
Časť č. 3 Obnova priestorov a fasády Kasárenskej budovy v pevnosti Komárno

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
530 985,85 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45000000-7
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komárno, číslo parcely 1818/11

II.2.4)    Opis obstarávania
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Časť č. 1 Elektrorozvodňa v kasárni v Novej pevnosti v Komárne 
 
Zámer  
Zámerom investora- vlastníka je realizácia novej elektrickej prípojky a vytvorenie miestnosti elektrorozvodne, jej
stavebno-technická úprava tak, aby požadovaným podmienkam danej miestnosti vyhovovala. Z nej sa plánujú napájať
elektrickou energiou novovytvorené priestory v budúcnosti (turisticko-informačné centrum, sociálno-hygienické
zázemie....). Pri tvorbe boli zohľadnené v plnej miere požiadavky investora a akceptovali sa požiadavky KPÚ. 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu 
Elektrorozvodňa je navrhovaná napravo od hlavného vstupu, jedná sa o tretiu miestnosť (miestnosti sú radené za
sebou). V súčasnosti je táto miestnosť bez výplní otvorov (chýbajúce dvere a okná), omietky sú opadané, v strede
miestnosti sa nachádza sekundárna priečka, ktorá sa odstráni. Podlaha je sekundárna betónová v zlom stave. 
V rámci riešenia elektrorozvodne sa miestnosť musí uzavrieť, navrhujem zo strany priečelia aj zo strany nádvoria osadiť
nové dvere a okno (bližšie viď. príloha č.1 a 2 výkresovej časti PD). Nové výplne otvorov uzávery sú navrhované na
základe konzultácie a miestnej prehliadky s pracovníkom KPÚ. Výplne otvorov musia byť vyhotovené z dreva, čo najviac
autentické. Podlaha musí byť vybúraná a vyhotovená nová betónová podlaha z C20/25-XC2 v hrúbke 150mm. 
Cez suterén bude prevŕtaním vybudovaný prívod z existujúcej elektrickej siete do novej rozvodovej skrine a z tej cez
suterén realizovaný nový prívod do priestorov budúceho turisticko-informačného centra. 
 
Časť č. 2 Vybudovanie turisticko-informačného strediska 
Zámer  
Predmetom projektu je vybudovanie turisticko-informačného strediska a rekonštrukcia časti 
vonkajších fasád objektu kasárni - mestské ľavé krídlo, výmena výplní okenných otvorov na 2.NP. 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu 
Turisticko-informačné stredisko sa bude nachádzať v rozľahlej sieni nadväzujúcich na nástup 
a podbránie. Táto má uprostred situované dva mohutné piliere, nesúce klenbové oblúky. Sieň je zastropená šiestimi
rovnakými poľami českej placky. Z arkádovej chodby sú vstupy do ostatných miestností. Okenné a dverné otvory majú
kamenné šambrány, výplne chýbajú. Podlaha je sekundárna betónová s lokálnymi úbytkami. Omietky sú odstránené až
na tehlu. Elektro- a vodoinštalácia chýbajú. 
V riešených miestnostiach budú osadené nové drevené výplne otvorov, zreštaurujú sa kamenné prvky sokla, vyhotovená
sa nová drevená podlaha palubovka, nová elektroinštalácia ako aj nové omietky. 
 
Časť č. 3 Obnova priestorov a fasády Kasárenskej budovy v pevnosti Komárno 
 
Zámer  
Predmetom projektu je vybudovanie zázemia Turisticko-informačné strediska WC pre personál, WC pre návštevníkov,
sklad a kuchynku pre personál strediska. Vybudovanie novej výstavnej siene, ako aj obnova fasády pravej strany
mestského pravého krídla Kasárne zo strany mesta. 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu 
Miestnosti pre zázemie T-IS sú nevyužité, bez omietok, podláh (len štrková podlaha), elektro- a vodoinštalácie. Taktiež
chýbajú okenné a dverné výplne zo strany arkádovej chodby a vnútorná okenná výplň zo strany mesta. 
Predmetná fasáda má zvetranú a opadanú omietku, tehlové murivo je na mnohých miestach poškodené, chýbajú aj
niektoré kamenné články sokla. Okenné výplne sú poškodené. 
V rámci obnovy dôjde k vyhotoveniu nových drevených podláh, vápenných omietok, nových elektroinštalácií, v rámci
nových WC a kuchynky sa vybudujú nové vodovodné a kanalizačné prípojky. Do dverných a okenných otvorov sa
vyhotovia drevené výplne. 
V rámci fasády dôjde k otlčeniu starej omietky, oprave poškodeného tehlového muriva, zreštaurujú sa kamenné ostenia
okien a dverí, ako aj kamenný sokel a korunná rímsa. Osadia sa nové drevené okenné a dverné výplne.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
530 985,85 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  13

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Identifikácia projektu:  SKHU/1902/1.1/107

II.2.14)Doplňujúce informácie
Projekt získal financovanie z projektu SKHU/1902/1.1/107 Joint Development of the Fortress System of Komárno and
Komárom KOMFORT v programe cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko
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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:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje
pre príslušnú časť predmetu zákazky. 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe- výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
 
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu, - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  
doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri
mesiace 
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) dochádza k jej rozšíreniu kde k daňovým nedoplatkom voči
daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému úradu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje
túto podmienku účasti doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
nie starším ako tri mesiace. 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky  
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. - doloženým čestným vyhlásením,  
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 , v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady. Hospodársky subjekt môže
uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane
informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil
v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.  
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej
forme napr. pdf. Ak uchádzač predkladá jednotný európsky dokument, predkladá tento doklad v needitovateľné forme
napr. pdf. Tieto súbory uvedie do zoznamu v Krycom liste ponuky.  
Pozn.: ak uchádzač predkladá JED nepostačuje vyplniť iba tzv. Globálny údaj, že spĺňa podmienky účasti.  
 
Úplné podmienky účasti verejný obstarávateľ poskytuje v súťažných podkladoch

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

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú
alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia všetkých dokladov):  
Bod 1.  
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a  
lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené; 
Bod 2 
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca
použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. 
Bod 3 
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých
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uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. 
Bod 4 
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom
na vyhodnotenie ponúk, 
Kľúčový odborník - stavbyvedúci 
Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní môže uchádzač preukázať tak, že preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou, ktorá spĺňa odborné
predpoklady (v danom prípade vlastní príslušné osvedčenia alebo certifikát) alebo ju preukáže prostredníctvom využitia
kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade pracovnoprávneho vzťahu s fyzickou osobou, ktorá spĺňa požadované odborné predpoklady, táto fyzická
osoba nie je povinná preukazovať splnenie podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.  
Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti
predmetu zákazky. Požaduje sa aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné
osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na
základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 
 
Bod 5 
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom
na vyhodnotenie ponúk. 
Predmet zákazky obsahuje aj práce reštaurátorského charakteru, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača aby
predložil oprávnenia pre osoby s odbornou spôsobilosťou a osvedčenie na ich špecializáciu: 
S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich
omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry 
S11 - Reštaurovanie štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok 
Úplné podmienky účasti verejný obstarávateľ poskytuje v súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete
rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň preukáže, že minimálne jedna takto definovaná
stavba bola v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 500 000,00 eur bez DPH. Zoznam musí byť doplnený
potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je
obsiahnutá v predloženom Zozname.  
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie/ia obsahovali minimálne tieto údaje:  
a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;  
b) Obchodné meno a sídlo odberateľa;  
c) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,  
d) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na
predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky,  
e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác
podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení);  
f) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie
stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a
cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je
preukázaná podľa  
ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez
DPH.  
Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu
odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka.  
g) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje
obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach.  
 
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.  
Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu 1 bude posudzovaná a akceptovaná 1 realizovaná
zákazka ako 1 uzatvorený zmluvný vzťah.  
 
Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu 1, bude verejný obstarávateľ akceptovať len stavebné
práce uskutočnené na stavebnom objekte rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky.  
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Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá  
- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),  
- zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet
zákazky (ak je to uplatniteľné),  
- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),  
- je správne vyčíslená podľa tohto bodu. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci
ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.  
Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikátom STN
EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva v oblasti stavebníctva, vydaný akreditovaným certifikačným
orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam environmentálneho manažérstva. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy. 
Úplné podmienky účasti verejný obstarávateľ poskytuje v súťažných podkladoch

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  27.04.2022 09:00

IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch:  12

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  27.05.2022 10:00
Miesto:  Ponuka sa predkladá elektronicky, a to prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky prevádzkovanom na
portáli https://www.ezakazky.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Komisia verejného obstarávateľa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických 
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať 
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . obmedzenia. 
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: 
a)hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, 
b)klikne na názov zákazky, 
c)klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, 
d)prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: 
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu; 
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov 
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk . 
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme. V prípade potreby vysvetlenia podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom
elektronického systému www.ezakazky.sk . 
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronickéh 
komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa 
súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého 
zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob 
komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných
podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne
elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného 
obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári 
do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. 
Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ
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uvádza v súťažných podkladoch. Zábezpeka podľa § 46 sa vyžaduje . Vyhodnotenie reverzný postup. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly alebo auditu súvisiaceho s vykonaním diela, a to kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzavretej objednávateľom ako
prijímateľom NFP za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly alebo
auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.04.2022
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23645 - IOX
Vestník č. 104/2022 - 03.05.2022

 
OZNÁMENIE O OPRAVE

HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)    NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  www.uvo.gov.sk

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno
Referenčné číslo:  21/ME/2022

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno 
Časť č. 1 Elektrorozvodňa v kasárni v Novej pevnosti v Komárne 
Časť č. 2 Vybudovanie turisticko-informačného strediska 
Časť č. 3 Obnova priestorov a fasády Kasárenskej budovy v pevnosti Komárno

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

29.04.2022

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1)    INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)

 
Dôvod zmeny

Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
VII.1.2)

  
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
27.04.2022 09:00
má byť:
27.05.2022 09:00
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