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Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 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) 

  
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: 

Meno:   Ing. Andrea Kabátová 
Telefón:   035/ 28 51 223  
E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk    
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Meno:   Mgr. Denisa Tóthová 
Telefón:   +421 35 2851 321 
E-mail:   denisa.tothova@komarno.sk  

 
   

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

 Názov zákazky:   
 

„Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2022 “ 
 
 Druh zákazky:  § 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. 

 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Rámcová zmluva s úspešným 
uchádzačom podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 

90923000-3 - Deratizačné služby 

90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby   
 

 
3. Opis predmetu zákazky 

 Jedná sa o pozemnú aplikáciu larvicídu (aplikácia biologickým prípravkom) vo forme 
granúl a insekticídu (aplikáciu chemickým prípravkom) proti lietajúcemu hmyzu 
(dezinsekciu) na komármi najviac zamorených územiach mesta Komárno.  

 Celková súhrnná plocha postreku počas trvania zmluvy spolu činí aplikáciu biologického 
prípravku 52,04 ha a pozemnú aplikáciu chemickým prípravkom 1 607,13 ha.  

 Spôsob, časové rozpätie a interval dezinsekcie – postreku proti komárom určuje 
obstarávateľ. Poskytovateľ služby vykoná dezinsekciu podľa presných pokynov 
(telefonický, písomný alebo elektronický), ktoré budú určené poskytovateľovi služieb 
denne podľa aktuálnych poveternostných podmienok počas trvania zmluvy. 
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 Všetky prípravky musia byť schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 
  musia spĺňať všetky príslušné zdravotné a technické predpisy pre dané prípravky. 

 Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) použitých prípravkov budú priložené k protokolu  
  o vykonaní prác. 

 Ako kontaktnú látku na dezinsekciu proti komárom verejný obstarávateľ požaduje použiť 
biologickú  látku VECTOBAC WG – larvicíd vo forme granúl na ničenie lariev komárov. 

 Ako kontaktnú látku na dezinsekciu proti komárom verejný obstarávateľ požaduje použiť  
chemickú látku ROTRYN 50, alebo DELTASECT 1.2 ulv kvapalina na ničenie komárov 
alebo ekvivalentný výrobok s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako požadované výrobky.  

 Vykonanie prác bude realizované v dohodnutých termínoch za prítomnosti zodpovednej 
osoby  objednávateľa. 

 Zásah bude predstavovať jeden ucelený blok, ktorý bude možné po prevzatí riadne 
vyfakturovať v súlade s potvrdeným dodacím listom. 

Technické parametre dezinsekcie: 
 
3.1. Lokality o celkovej rozlohe 1 607,13  ha s aplikáciou chemického postreku: 
 

      Alžbetin ostrov (mimo ochranného pásma VZ)    60 ha 
 ľavý breh Dunaja Komárno - Nová Stráž (od žel. mostu)   65 ha 
 Nová Stráž  - Záhradky       22,6 ha 
 Vadaš – Záhradky        8,3 ha 
 Bratislavská cesta - Záhradky ( spojenie žel.z BA a MR)   4 ha 
 Maják  - Záhradky (Orechový rad - Hadovská popri žel. trati)  2,9 ha 
 Nová Osada - Spodná časť I.+ II (juh od kanála)    12 ha 
 Nová Osada - Severná Časť (sever od kanála)    14,7 ha 
 Mŕtve Rameno Váhu - Juhozápad       11,33 ha 
 Mŕtve Rameno Váhu - Sever (les)      19,14 ha 
 Nová Osada  - Inundácia (od Manta po čerpačku)    6,2 ha 
 Nová Osada - nad čerpačkou (Darányiho lúky)    125 ha 
 ľavý breh Váhu – smer na Kavu (od cestného mosta  

po Kava sever, mimo CHKO)      264,5 ha 
Teheľňa - Záhradky komplet obojstranne  
(okolie križovatky I64/Iža)       35 ha 
ľavý breh Váhu - Špic - Harčáš východ     79 ha 
pravý breh Váhu - Mosty (medzi cestným  
a žel. mostom popri ČOV)       42,8 ha 
Ďulov Dvor         15 ha 
Lándor          6 ha 
Kava          10,26 ha 
Hadovce         27 ha 
Nová Stráž  - obec        73 ha 
Čerhát          7,6 ha 
Pavel          3,8 ha 
Mesto - Intravilán komplet (aj s parkmi,  
záhr. Maják s cintorínmi)       692 ha 

 

3.2. Lokality o celkovej rozlohe 52,04 ha s aplikáciou biologického prípravku: 
 

 Nová Osada - spodná časť I.+ II (juh od kanála)    12 ha 
 Nová Osada - severná Časť (sever od kanála)    14,7 ha 
 Mŕtve Rameno Váhu - sever (les)      19,14 ha 
 Nová Osada  - inundácia (od Manta po čerpačku)    6,2 ha 
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3.3. Spôsob postreku: 
 
 Spôsob postreku (pozemný) a charakter prípravku (insekticíd alebo larvicíd) vykonávať 

výlučne podľa potreby a pokynu (telefonicky alebo elektronicky) obstarávateľa, a to do 
24 h od nahlásenia dezinsekcie a to v skorých ranných hodinách tesne pred východom 
slnka resp. v podvečerných hodinách po západe slnka pri bezvetrí v suchom počasí, 

 chemický postrek vykonávať len motorovým vozidlom vybaveným so zmlhovačom 
určeným na aplikáciu insekticídu do prostredia (vhodnými aplikačnými zariadeniami so 
zodpovedajúcou technickou výbavou a príslušnými povoleniami na vykonávanie prác) 
a aplikáciu biologickým prípravkom vykonávať len oprávnenou osobou so spoľahlivou 
aplikačnou technikou, 

 ako postrek použiť certifikovaný larvicíd a insekticíd, 

 postrek vykonávať osobou disponujúcou osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu 
s veľmi jedovatými  a s jedovatými látkami a s larvicídmi, 

 postrek vykonávať tak, aby nebola narušená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa 
v blízkosti miesta poskytovanej služby. 

3.4. Iné požiadavky: 

 Poskytovateľ služby musí byť držiteľom oprávnenia poskytovať službu, ktorá je 
predmetom zákazky. 

 Poskytovateľ musí vykonávať celoplošný zásah v súlade s určeným termínom. 

 Poskytovateľ je povinný predložiť: 

 platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými pri 
dezinsekcii, 

 certifikát insekticídu a larvicídu, ktorý bude aplikovaný pri plnení predmetu zákazky 
(KBU),  

 platný doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, 

 doklady o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na 
poskytnutie služby, 

 víťazný uchádzač musí byt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (UVO). 

 Pri realizácii zásahu musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje 
deň ukončenia  zásahu. 

Konzultácia ohľadne predmetu zákazky môže byť vykonaná na základe telefonického 
dohovoru s Ing. Kulcsár Szabó Attila, attila.kulcsarszabo@komarno.sk , alebo telefonicky, 
+421 910 597 356  do termínu 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. 

 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky 

 Predpokladaná hodnota zákazky:   25.000,00 € bez DPH resp. 30.000,00 € s DPH    
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5. Miesto a termín realizácie diela 

 Mesto Komárno. Presné lokality sú uvedené v bode 3.1. a 3.2. tejto výzvy na 
predkladanie cenovej ponuky.  

6. Spôsob určenia ceny 

 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky, 
 vrátane dodávky, montáže a všetkých súvisiacich služieb a poplatkov. 

 Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku v prílohe č. 2) tejto výzvy na predkladanie 
cenovej ponuky.  

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez 
DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.  

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní! 

7. Variantné riešenie 

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

  
8. Možnosť predloženia ponuky 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky. 

 Cenu žiadame uviesť za 1 ha aplikácie biologickým prípravkom a 1 ha pozemnej aplikácie 
chemickým prípravkom. 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním 
 poskytovanej služby, dopravou do miesta poskytovania. 

 Cena musí byť stanovená v €. 

 Cenu žiadame stanoviť podľa prílohy č. 2)  tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!      

 
9. 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 predloženej 
  faktúry. 

 Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 
10. Komunikácia, vysvetľovanie a predkladanie cenovej ponuky 

 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 
výlučne v elektronickej podobe na serveri Elektronického informačného systému 
verejného obstarávania – IS EVO VER. 18.0 (ďalej len „systém EVO“) na portáli Úradu 
pre verejné obstarávanie, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené 
inak. 

 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predkladá v lehote na predkladanie ponúk 
elektronickou formou prostredníctvom systému EVO. 

  Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa 
odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa 
doručená záujemcovi/uchádzačovi do systému EVO a nie, kedy si ju záujemca / uchádzač 
prečítal, tzn. Že za deň doručenia informácie sa považuje deň odoslania informácie. 
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 V prípade preukázateľného výpadku / nedostupnosti systému EVO, verejný obstarávateľ 
nebude pokračovať v ďalších úkonoch v tomto verejnom obstarávaní až do odstránenia 
daného technického problému, pričom následne požiada ÚVO o potvrdenie výpadku 
systému. V prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, napr. ak nastal dlhodobý výpadok 
EVO počas lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ môže primerane predĺžiť 
lehotu na otváranie ponúk formou korigenda. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek 
podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia / uchádzači 
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk / 02/50264 370. 

 V systéme EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, 
ponuky, a iné). 

 Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca / uchádzač vo svojich 
podaniach, resp. zásielkach uvedie nasledovné údaje: 

- obchodné meno, 

- sídlo/miesto podnikania, 

- identifikačné číslo (IČO), 

- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta 
podnikania), 

- meno a priezvisko kontaktnej osoby, 

- e-mailovú adresu kontaktnej osoby, 

- telefónne číslo kontaktnej osoby.  

11. Vysvetlenie a zmeny 

 V prípade nejasností / potreby objasnenia a vysvetlenia požiadaviek uvedených vo výzve 
na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže akýkoľvek zo 
záujemcov / uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie verejného obstarávateľa 
prostredníctvom systému EVO. 

 V prípade elektronickej formy komunikácie, nie je potrebné zaslať žiadosť o vysvetlenie 
zároveň / následne aj v listinnej forme (poštou, alebo osobným doručením). 

 Všetky odpovede / vysvetlenia vyhotovené na základe doručených žiadostí o vysvetlenie 
budú doručené všetkým známym záujemcom a to najneskôr tri (3) pracovné dni pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že sa o vysvetlenie požiada 
vopred.  

 Za včas doručenú požiadavku záujemcu / uchádzača o vysvetlenie sa bude považovať 
požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do troch (3) pracovných dní pred lehotou na 
predkladanie ponúk, všetko pre účely zabezpečenia základných princípov verejného 
obstarávania – transparentnosti a nediskriminácie a za podpory  riadnej hospodárskej 
súťaže. 

 Verejný obstarávateľ oznámi doplnenie súčasne všetkých zaregistrovaným záujemcom 
najneskôr dva (2) pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. O doplnení 
súťažných podkladov budú všetci zaregistrovaní záujemcovia upozornení notifikačným e-
mailom systému EVO. 

 Verejný obstarávateľ odpovedá na prípadné žiadosti o nápravu prostredníctvom systému 
EVO, taktiež prostredníctvom tohto systému realizuje prípadné žiadosti o vysvetlenie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti alebo dokumentov ponúk. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov 

Uchádzač predloží čestné prehlásenie: 
 

- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť 
oprávnený poskytovať verejnému obstarávateľovi požadovanú službu, 
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- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Technická a odborná spôsobilosť  

Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania: 

a) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce 3 roky 
realizoval služby, ktorých predmetom bolo poskytovanie služby rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom zákazky musia byť v samostatné a každá v  
hodnote aspoň 20.000,00 EUR s DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte 
meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa 
referencia zrealizovala). 

b) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať údaje o vzdelaní, odbornej praxi 
a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie 
služby, 

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: 

a) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam poskytnutých služieb uskutočnených za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt 
poskytnutia služby; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní služieb 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 nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich 
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na 
základe ktorého boli uskutočnené. 

Uchádzač ďalej predkladá: 

 platné osvedčenie minimálne troch zamestnancov o odbernej spôsobilosti na prácu 
s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu 
živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 9 ods. 5 bod b/ zákona NR SR                 
č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 platné osvedčenie minimálne troch zamestnancov o odbornej spôsobilosti na prácu 
s veľmi jedovatými a s jedovatými látkami, larvicídmi a prípravkami podľa § 9 ods. 5 bod a/ 
zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

 platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na 
profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne 
použitie vydané pre minimálne troch zamestnancov,  

 platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami 
a larvicídmi, vydané pre minimálne troch zamestnancov, 

 uchádzač predloží údaje a fotodokumentáciu o strojovom a technickom vybavení, ktoré 
má k dispozícii na poskytnutie služby,  

 uchádzač predloží kartu bezpečnostných údajov o kontaktných látkach, ktoré budú použité 
na dezinsekciu komárov. 

 rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení prevádzkového 
poriadku na prácu s biologickým prípravkom VectoBac WG (larvicíd vo forme granúl) 
a chemickými látkami pre látky ROTRYN 50, DELTASECT 1.2 ulv alebo ekvivalentný 
výrobok s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako požadované chemické výrobky, 

 zmluvu o odbere odpadu obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminovaných nebezpečnými látkami (absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových 
filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami), 
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 rozhodnutie  - súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o umiestnení skladu 
jedovatých látok, 

3) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí 
uchádzač Zadávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne 
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou 
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  

4) Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.  

5) Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými 
odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej 
osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity 
vyžadujú.  

 

13. Vyhotovenie cenovej ponuky 

 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk 
uvedenej v tejto výzve na predkladanie cenovej ponuky.  

 Dokumenty cenovej ponuky musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo skupinu uchádzačov na základe 
plnej moci. 

14. Obsah cenovej ponuky 

 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), 

 návrh na plnenie kritérií - ponúknutú cenu na predmet, pričom kritériom na vyhodnotenie 
ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky (príloha č. 2), verejný 
obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača,  

 čestné vyhlásenie o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní (príloha č. 3), 

 doklady a osvedčenia požadované verejným obstarávateľom (bod 12 tejto výzvy na 
predkladanie cenovej ponuky), 

 podpísaný a schválený Návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 4),  

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

15. Označenie ponuky 

 Heslo súťaže: 
„Pozemná dezinsekcia na rok 2022“ 

 
16. Miesto a spôsob doručenia ponuky 

 Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO 
 
 
 
 

 



 
 

8 

17. Lehota na predkladanie ponúk 

 17. mája 2022 do 09:00 hod.  

18. Lehota otvárania ponúk 

 17. mája 2022 o 10:00 hod 

19. Lehota viazanosti ponúk 

 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. do 20.12.2022. 

20. Náklady na ponuku 

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

21. Kritériá a hodnotenie ponúk  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 
V prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH, prípade neplatcu DPH konečná, 
celková cena za predmet zákazky. 

 
22. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom systému EVO. 

 
23. 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, 

      - 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, 05.05.2022                                                        Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                             vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                            a životného prostredia 

 


