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Súťažné podklady 
 

(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: 

    Denisa Vlčková 
 Telefón:  035/ 2851 261 
 E-mail:   denisa.vlckova@komarno.sk 

          

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

  
    Ing. Igor Jarábek  
 Telefón:  035/ 2851 321, 0903 412 047 
 E-mail:   igor.jarabek@komarno.sk  
  
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

Názov zákazky:  „Zimná údržba miestnych komunikácii Mesta Komárno“ 

 Druh zákazky:  § 117 ods.6 - 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:   90620000-9 Odpratávanie snehu  

    90630000-2 Odpratávanie ľadu      
   

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená  Zmluva.  
 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v 
mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, 
Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobie zimnej pohotovosti je od 15.novembra do 31.marca 
nasledujúceho roku v danom zimnom období.  

 
Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií:  
 
a) Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách mechanizmami.  

     b) Posyp miestnych komunikácií chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ    
 na báze chloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 – 5 mm resp 
 kombináciou chemického a inertného posypového materiálu.  

      c) Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií.  

d) Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby. 
 
Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:  
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1) Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková 

dĺžka chodníkov a úzkych medziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú 

údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiska zimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 

1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky 60 km, druhá kategória má 

dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km.  

2) Poskytovateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn objednávateľa počas 

pracovnej doby, pričom pracovná doba sa považuje od 7:00 do 15:00 hod. do jednej hodiny od 

prevzatia pokynu od objednávateľa.  

3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od 

prevzatia pokynu objednávateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi 

objednávateľa.  

4) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 

hodín od prevzatia pokynu objednávateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi 

objednávateľa.  

5) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od 

prevzatia pokynu objednávateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi 

objednávateľa.  

6) Poskytovateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhŕňanie 

snehu a posyp miestnych komunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá 

musia byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m 

a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp chemického materiálu a 

posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiál minimálne 

5 m3 alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t.  

7) Poskytovateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 

3. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným 

náhonom, hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu 

prispôsobeného na posyp chemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm s 

objemom pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 3t.  

8) Poskytovateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze 

chloridu sodného, inertný posypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 – 5 mm) alebo kombináciu 

priemyselnej posypovej soli a inertného materiálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, s 

názvom „Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných 

komunikáciách“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.  

9) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť na pokyn objednávateľa domácu pohotovosť v počte 1 

alebo minimálne 4 vodičov a vozidiel určených na zimnú údržbu alebo pohotovosť na adrese 

prevádzky Poskytovateľ a v Komárne v počte minimálne 4 vodičov a vozidiel určených na zimnú 

údržbu (typ pohotovosti resp. minimálny počet vodičov v prípade domácej pohotovosti nariaďuje 

objednávateľ). Doba pohotovosti počas pracovných dní trvá od 15:00 do 7:00 hod. nasledovného 

dňa. Pohotovosť môže byť nariadená aj počas dní pracovného voľna, pokoja alebo štátnych 

sviatkov v 12 hodinových intervaloch, a to od 7:00 do 19:00 alebo od 19:00 do 7:00 hod. Počet 12 

hodinových intervalov je limitovaný len samotným celkovým časom pracovného voľna, pokoja alebo 

štátnych sviatkov. Poskytovateľ má nárok na úhradu za pohotovosť len za časové obdobie v rámci 

nariadenej pohotovosti, v ktorom nevykonával zimnú údržbu miestnych komunikácií.  

10) Počas nariadenej domácej pohotovosti je Poskytovateľ povinný začať vykonávať zimnú 

údržbu komunikácií najneskôr do 2 hodín od prevzatia pokynu vydaného objednávateľom na začatie 

vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií. Vodiči počas nariadenej domácej pohotovosti 

nie sú povinní zdržiavať sa na adrese prevádzky Poskytovateľa.  
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11) Počas nariadenej pohotovosti na adrese prevádzky Poskytovateľa v Komárne je 

Poskytovateľ povinný začať vykonávať zimnú údržbu komunikácií okamžite od prevzatia pokynu 

objednávateľa na začatie vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií. Vodiči počas 

nariadenej pohotovosti na adrese prevádzky Poskytovateľa v Komárne sú povinní zdržiavať sa na 

adrese prevádzky Poskytovateľa v Komárne.  

12) Objednávateľ nariaďuje pohotovosť a jeho typ počas pracovných dní najneskôr do 15:00 hod, 

a na dni pracovného voľna, pokoja alebo štátne sviatky najneskôr do 15:00 hod. pracovného dňa 

predchádzajúcemu dňu pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov.  

13) Poskytovateľ je povinný plniť predmet obstarávania za rovnakých cenových podmienok bez 

ohľadu na dni pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov.  

14) Poskytovateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len na 

čas, počas ktorého vozidlá aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu alebo posyp komunikácií, t.j. nie je 

oprávnený účtovať čas, počas ktorého sa vozidlá nakladajú posypovým materiálom alebo prebieha 

obedná prestávka, oprava vozidla atď.  

15) Poskytovateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz, 

najneskôr v 5. deň nasledovného mesiaca, pričom súčasťou faktúry bude pracovný denník 

obsahujúci presný časový rozpis činností jednotlivých vozidiel, potvrdený objednávateľom. 

Potvrdzovanie pracovného denníka objednávateľom prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci 

pracovný deň po vykonaní konkrétnej služby.  

16) Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi skutočnosť počas 

kalamitných situácií, keď už vlastnými silami nie je schopný zabezpečiť zjazdnosť miestnych 

komunikácií.  

17) Poskytovateľ je povinný úzko spolupracovať so štábom zimnej údržby Mesta Komárno, 

ktorý riadi zimnú údržbu počas kalamitných situácií a riadiť sa jeho pokynmi.  

 
Výkaz položiek ktoré budú oceňované: 

 
p.č. Popis oceňovanej položky (ceny v prípade obsahujúcej posyp nezahŕňajú cenu 

posypového materiálu, len jeho nakladanie) 
 

MJ Predpokladané 
množstvo MJ na 
12 mesiacov 

1. Odhŕňanie snehu nákladným vozidlom s hydraulickou radlicou so šírkou 
min. 3,5 m 

hod. 10 

2. Súčasný posyp a odhŕňanie nákladným vozidlom vybaveným radlicou so 
šírkou min. 3,5 m a sypačom pre posypový materiál s objemom pre 
posypový materiál min. 5 m

3
 alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu 

min. 7,5 t 

hod. 20 

3. Posyp nákladným vozidlom vybaveným sypačom pre posypový materiál 
s objemom pre posypový materiál min. 5 m

3
 alebo s užitočnou 

hmotnosťou materiálu min. 7,5 t 

hod. 50 

4. Odhŕňanie snehu vozidlom (resp. traktorom) s radlicou o šírke min. 3 m hod. 140 

5. Posyp vozidlom (resp. traktorom vlečúcim rozsypač pre posypový 
materiál) s objemom pre posypový materiál min. 3 m

3
 alebo s užitočnou 

hmotnosťou materiálu min. 3 t 

hod. 200 

6. Odhŕňanie snehu z križovatiek s nakladačom vybaveným s nakladacou 
lyžicou o objeme min. 1 m

3
 

hod. 10 

7. Presun po štátnej ceste bez vykonávania posypu alebo odhŕňania mimo 
katastrálneho územia Komárno (napr. do Novej Stráže, Kavy, Ďulovho 
Dvora, atď) 

km 600 

8. Domáca pohotovosť spolu pre minimálne 4 vodičov s technikou km 600 

9. Pohotovosť na adrese prevádzky Poskytovateľa spolu pre minimálne 4 
vodičov s technikou 

hod. 48 

10. Domáca pohotovosť pre 1 vodiča s technikou hod. 72 

11. Priemyselná posypová soľ t 120 

12. Inerntný posypový materiál s frakciou 2 – 5 mm t 240 
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Uchádzač je povinný do mernej jednotky kalkulovať všetky požiadavky verejného obstarávateľa 
(náklady) podrobne popísané v opise predmetu zákazky!!! Verejný obstarávateľ nebude akceptovať vo 
vystavenej faktúre za poskytované služby žiadne náklady naviac, ktoré uchádzač opomenul kalkulovať  
do mernej jednotky. 

 
 
 

Konzultácia ohľadne predmetu zákazky môže byť vykonaná na základe telefonického 

dohovoru s p. Ing. Igor Jarábkom na telefónnom čísle: 0903 412 047. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky:  95.465,00 € bez DPH 
 

5. 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. 
 

6. Typ zmluvy: 

 Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzatvorená zmluva (príloha č. 6) 

medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane.  

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 

s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý §11 zákona o verejnom obstarávaní 

odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.  

 Do Návrhu zmluvy  uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu celkovú a Návrh  

rámcovej zmluvy  podpíše. Týmto sa viaže, že ak bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač, 

uzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom za týchto podmienok.  

 Konečná cena úspešného uchádzača, ktorá bude výsledkom procesu verejného 

obstarávania, bude doplnená do zmluvy. 

 

7. Miesto poskytnutia služby a termín poskytnutia predmetu zákazky: 

 Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Verejné priestranstvá v meste  Komárno. 

 Termín poskytnutia predmetu zákazky: po dobu 12 mesiacov. 
 

8. Komplexnosť zákazky:  

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky. 
 

9.  Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny:  

 Ponuka sa predkladá  na celý predmet  zákazky. Nedodržanie požiadaviek uvedených 

v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu VO.    . 

 Cena musí byť stanovená v eurách €. 
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 V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, doprava, 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! 

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

    

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 

11. 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. 

 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.  

12. 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 / 
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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). 

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.  Podmienky účasti uchádzačov: 

 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, 

c) Podľa § 34 ods. 1 písm. j) uchádzač predloží obstarávateľovi zoznam strojného 

vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby: 

P

o

r

.

 

č

. 

Typ stroja Počet 

1. Nákladné vozidlá, ktoré musia byť vybavené sypačom posypového 
materiálu s užitočnou hmotnosťou min. 7,5 t alebo s objemom 
priestoru pre posypový materiál minimálne 5 m3 prispôsobené na 
posyp chemického materiálu (priemyselná posypová soľ na báze 
chloridu sodného) s možnosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 
g.m-2 a na posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm (drvený 
kameň) s možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m-2 so šírkou 
posypu od 3 do 6 m a vybavené hydraulickou radlicou o šírke 
minimálne 3,5 m. Vozidlá musia byť vybavené GPS systémom s 
online prístupom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.  

 

2 ks 

2. Traktory vybavené predným aj zadným náhonom a s vlečenou 
radlicou o šírke min. 3m. Traktory musia byť vybavené GPS 
systémom s online prístupom monitorujúcim a evidujúcim činnosť 
vozidla.  

 

2 ks 

3. Sypače prispôsobené na posyp chemického materiálu (priemyselná 
posypová soľ na báze chloridu sodného) s možnosťou nastavenia 
dávkovania od 15 do 60 g.m-2 a na posyp inertného materiálu frakcie 
2 – 5 mm (drvený kameň) s možnosťou nastavenia dávkovania do 
120 g. m-2 so šírkou posypu od 3 do 6 m vlečené traktorom s 
užitočnou hmotnosťou min. 1,5t resp. 2 nákladné vozidlá s vlastným 
pohonom s rovnakými parametrami dávkovania a rozsýpania 
posypového materiálu a s užitočnou hmotnosťou min. 1,5 t schopné 
premávky na užších miestnych komunikáciách. Tieto vozidlá musia 
byť vybavené GPS s online prístupom systémom monitorujúcim a 

2 ks 
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evidujúcim činnosť vozidla.  

 

4. Nakladač pre nakladanie posypového materiálu resp. na odhŕňanie 
snehu z križovatiek s nakladacou lyžicou o objeme min. 1 m3  

 
1 ks 

 

  15. Náklady na ponuku:  

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

16. Obsah cenovej ponuky:  

Elektronická ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať tieto 

doklady a dokumenty: 

 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 na celý predmet obstarávania, pričom kritériom  na 

vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky  – príloha č. 2, 

  čestné prehlásenie -  príloha č. 3, 

 vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 -Vyhlásenie 

o súhlase s podmienkami súťaže,  pravidlami a úplnosti dokladov  

 vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 –  Čestné 

vyhlásenie“ Konflikt záujmov“ 

 podpísaný a vyplnený návrh zmluvy( príloha č.6), 

 zoznam strojového vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícií na poskytnutie služby 

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím 

strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

 

17. Miesto a spôsob doručenia ponuky 

 Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO 
 

18. Lehota na predkladanie ponúk 

 14.10.2022 do 09:00 hod.  

19. Lehota otvárania ponúk 

  14.10.2022 o 10:00 hod.   
 

20. Kritériá a hodnotenie ponúk :  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky a splní 
všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 
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21.Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

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

 

22. Použitie elektronickej aukcie:  

 Nie  
 

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, 

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka, 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

 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.   

 
V Komárne, 30.09.2022 
 

Ing. Attila Kulcsár Szabó 
vedúci Odboru rozvoja  
a životného prostredia 
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