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Slovensko-Komárno: Údržba trávnikov
2017/S 244-509729
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Mesto Komárno
00306525
Nám. gen. Klapku 1
Komárno
94501
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Kód NUTS: SK023
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.ezakazky.sk
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
„Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna".
Referenčné číslo: 90/ME/2017

II.1.2)

Hlavný kód CPV
77314100

II.1.3)

Druh zákazky
Služby
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II.1.4)

Stručný opis:
Názov predmetu zákazky: Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna".
Prvá časť: Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta Komárno.
Druhá časť: Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta Komárno.
Tretia časť: Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných
priestranstvách mesta Komárno.
Časť č. 1 predmetu obstarávania zahŕňa kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia v lokalitách č. 1 až
č. 6 mesta Komárno.
Vymedzenie lokality č. 1:
Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje ul. Vnútorná okružná
s vybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje stredovou osou ulice až ku križovatke s ul.
Tabaková kde hranica pokračuje s asfaltovou cestou pri Vážskom brehu až k sútoku rieky Váh a Dunaj. Od
prečerpávačky OMV pokračuje západným smerom pozdĺž oplotenia prístavu na Elektrárenskej ceste až k
východiskovému bodu t.j. juhovýchodný cíp budovy Dôstojníckeho pavilónu.
Vymedzenie lokality č. 2:
Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje ul. Vnútorná okružná
s vybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje stredovou osou ulice až ku križovatke s ul.
Tabaková kde hranica pokračuje s asfaltovou cestou smerom k rieke Váh odkiaľ odbočuje doľava pri pozdĺž
nadzemného teplovodného vedenia až k násypu Vážskeho mostu. Ďalej pokračuje od križovatky Rákócziho ul.
a Vnútorná okružná smerom severným pozdĺž múru Palatínovej línie až ku vchodu na ČOV odkiaľ pokračuje
pozdĺž ul. Veľká jarková až ku križovatke s ul. Komenského kde odbočuje doľava a pokračuje až ku križovatke
s ul. Rákócziho kde odbočuje doľava a pokračuje smerom na ul. Mederčskú až ku križovatke s ul. Petfiho, kde
odbočuje doľava až k južnému rohu budovy SPŠ kde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo Vodnej veži až k
ul. Gazgovská, kde prejde na opačnú stranu a pokračuje pozdĺž chodníka cez križovatky s ul. Špitálska ďalej
cez Senné nám. a ul. Pohraničná až ku križovatke s ul. Záhradnícka, kde odbočuje doprava na ul. Záhradnícka
pozdĺž pravostrannej línie pouličnej zástavby smerom ku výklopnému mostu až ku nadjazdu nad ul. Dunajské
nábrežie, kde odbočuje doľava pozdĺž protipovodňového múru až k východiskovému bodu t.j. juhovýchodný cíp
budovy D. pavilónu na ul. Dunajské nábrežie.
Vymedzenie lokality č. 3:
Hranica lokality vedie od skríženia telesa výklopného mostu s ul. Dunajské nábrežia pozdĺž oplotenia prístavu
až k Bratislavskej brány odkiaľ pokračuje stredovej osy železničnej trati až k nadjazdu Bratislavskej cesty
Na Bratislavskej ceste pokračuje smerom východným cez ul. Mederčská až ku križovatke s ul. Petfiho kde
odbočuje doľava až k južnému rohu budovy SPŠ kde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo Vodnej veži až k
ul. Gazdovská,
Vymedzenie lokality č. 4:
Hranica lokality vedie od križovatky ul. Komenského s ul. Rákócziho smerom na ul. Mederčskú, kde pokračuje
smerom na Bratislavskú cestu až ku skríženiu nadjazdu so železničnou traťou, kde prejde na ul. Budovateľská
a ďalej pokračuje ku križovatke s ul. Mieru cez ktorú vedie až ku križovatke s ul. Odborárov, pokračuje ďalej
pozdĺž traťovej osy cez železničnú stanicu až k železničnému mostu cez Váh, kde pred mostom odbočí doprava
(južným smerom) a pozdĺž múru Palatínovej línie vedie až ku vchodu ČOV odkiaľ pokračuje pozdĺž ul. Veľká
jarková až ku križovatke s ul. Komenského, kde odbočuje doľava a pokračuje k východiskovému bodu ku
križovatke s ul. Rákócziho.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 817 999.20 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
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Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta Komárno.
Časť č.: 1

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
77314100

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné priestranstvá v meste Komárno.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Vymedzenie lokality č. 5:
Hranica lokality vedie od hlavného vchodu SLK na ul. Roľníckej školy ďalej odbočuje smerom západným pozdĺž
oplotenia SLK až k zadnej vrátnici SLK kde sa otočí doprava (severným smerom) a vedie pozdĺž prístupovej
komunikácie až k podjazdu s Bratislavskou cestou. Pokračuje na Bratislavskej ceste smerom ku križovatke s
Hadovskou cestou po odbočení na ktorú vedie pozdĺž ľavej línie zástavbovej až ku križovatke s ul. Roľníckej
školy po ktorej vedie smerom do centra až ku križovatke s ul. Slobody. Ďalej vedie pozdĺž ľavej strany ul.
Slobody až kým neodbočí na ul. Družstevnú po ktorej vedie až k železničnej trati. Odbočí doprava a pozdĺž
trate smerom na železničnú stanicu Komárno vedie k železničnému priecestiu na mŕtve rameno Váhu, odbočí
doľava na ul. Mieru po ktorej pokračuje až na ul. Budovateľskú cez estakádu smerom k východiskovému bodu
hlavného vchodu SLK.
Vymedzenie lokality č. 6:
Hranica lokality vedie od železničnej stanice Komárno pozdĺž železničnej trate smerom na železničný most
cez Váh .V predmostí odbočí doľava severným smerom pozdĺž Palatínovej línie okolo mestskej časti Letecké
pole až k železničnému priecestiu na konci ul. Okružná. Tam odbočí doľava a pozdĺž železničnej trati sa vráti k
východiskovému bodu na železničnú stanicu Komárno.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 520 000.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
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II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta Komárno.
Časť č.: 2

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
77300000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné priestranstvá mesta Komárno.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Časť č. 2 predmetu obstarávania zahŕňa špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta
Komárno.
2.1.
2.1.1 výsadba stromov a kríkov a údržba stromov do 4 m výšky manipulácie
2.1.2 údržba zahustenej výsadby kríkov do 3 rokov po výsadbe
2.1.3 údržba zahustenej výsadby kríkov po 3 rokoch po výsadbe
2.1.4 údržba živých plotov
2.1.5 údržba a dosadba záhonov ruží
2.1.6 výsadba a údržba kvetinových záhonov
2.1.7 údržba mobilnej zelene
2.1.8 zakladanie trávnikov
Požiadavka na vykonávanie služieb:
Služby sa vykonávajú na základe objednávky obstarávateľa.
Služby sa musia vykonať najneskôr do 21 dní od obdržania objednávky.
Odvoz zvyškov odpadkov musí byť vykonaný do 24 hod. od ich vzniku.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 164 666.40 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie
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II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných priestranstvách
mesta Komárno.
Časť č.: 3

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
77211400

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK02
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné priestranstvá mesta Komárno.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Časť č. 3 predmetu obstarávania zahŕňa orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených
podmienkach na verejných priestranstvách mesta Komárno.
Požadované služby:
Orez stromov nad 4 m výšky orezu v sťažených podmienkach so zabezpečením okolia manipulačného priestoru
vykonávaný pomocou vysokozdvizňej plošiny.
Orez stromov nad 4 m výšky orezu v sťažených podmienkach so zabezpečením okolia manipulačného priestoru
vykonávaný horolezeckou technikou.
Výrub stromov s priemerom reznej plochy do 1000 mm v sťažených podmienkach.
Frézovanie pňov vyrúbaných stromov.
Pilčícke práce a vyčistenie priestranstva po oreze, výrube, frézovaní resp. kalamitnom výrubu páde stromov,
spojené s odvozom odrezkov (konárov do priemeru 150 mm) na kompostáreň na Harčášskej ceste a odvozom
drevnej hmoty s priemerom nad 150 mm do areálu MsÚ - garáže na Hradnej ul. v Komárne do 24 hod.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 133 332.80 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
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III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO
preukazuje:
1. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
2. potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
5. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky,
6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
7. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ,
8. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ.
9. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
10. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač
alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
Odôvodnenie:
Požiadavka verejného obstarávateľa je objektívna z dôvodu, aby uchádzač resp. záujemca preukázal svoje
schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky. Je schopný plniť predmet zákazky, požaduje
informácie o schopnosti a praktických skúsenostiach uchádzača, ktoré tvoria predmet zákazky a že má
dostatočné personálne kapacity na bezproblémové plnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Prvá časť: Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta Komárno.
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca
k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
Č.Typ strojaPočet.
1.Motorové kosačky riadené obsluhou v sede, s výkonom motora min. 17 kW a šírkou záberu min. 120 cm
Min. 5.
2.Motorové kosačky riadené obsluhou v sede s výkonom motora min. 17 kW a šírkou záberu min. 150 cm
Min. 3.
3.Strunové kosačkymin. 10
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2

4.Traktory s vlečkou s úložnou plochou min. 10m 6m alebo iný obdobný prostriedok s min. úložnou plochou
2

10m schopný jazdiť po nespevnených plochách
Min. 2.
5.Bubnová kosačka poháňaná traktorom cez kardánové ústrojenstvo s bočným kosením umožňujúca kosenie
krajníc komunikácií min. 1
6.Hrabacie zariadenie na vyhrabávanie trávy poháňané kardánovým pohonom traktora, so šírkou záberu min.
1,5 m 1
Druhá časť: Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta Komárno.
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca
k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
Č.Typ strojaPočet.
2

2

1.Traktor s vlečkou s úložnou plochou min. 10m 6m alebo iný obdobný prostriedok s min. úložnou plochou
2

6m schopný jazdiť po nespevnených plochách min. 1
2.Motorové píly na benzínový pohon min. 2
3.Rotavátor na kyprenie pôdy min. 1
4.Polievacie/cisternové vozidlo s objemom nádrže min. 1000 l min. 1
Tretia časť: Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných
priestranstvách mesta Komárno.
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca
k dispozícií na poskytnutie služby.
Por.
Č.Typ strojaPočet.
2

1.Traktor s vlečkou s úložnou plochou min. 6m alebo iný obdobný prostriedok s min. úložnou plochou 6m2
schopný jazdiť po nespevnených plochách min. 1
2.Motorové píly na benzínový pohon min. 2
Uchádzač alebo záujemca 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
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude
skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Skutočnosť preukazuje záujemca alebo 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. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku
súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34
ods. 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať
stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1)

Informácie o konkrétnej profesii
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III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

8 / 10

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý
využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk.

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25/01/2018
Miestny čas: 09:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2018

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/01/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:
Mestský úrad Komárno.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Komisia verejného obstarávateľa.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia

VI.3)

Doplňujúce informácie:
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Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi.
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa
bude uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 187 ods. 8 ZVO, t.j. verejný
obstarávateľ využíva možnosť do 18.10.2018 uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou, okrem
posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie
publikačnému úradu a ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile.
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k
obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia
sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli
www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
Uchádzač predkladá ponuku na príslušnú časť predmetu zákazky v jednej obálke v súlade s § 66 ods. 7 zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40
ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa §53 ZVO.
Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil vo výške:
Prvá časť: Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta Komárno
predpokladaná hodnota zákazky 15 500 EUR.
Druhá časť: Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta Komárno predpokladaná
hodnota zákazky 4 900 EUR.
Tretia časť: Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných
priestranstvách mesta Komárno predpokladaná hodnota zákazky 3 900 EUR.
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 zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je
práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O. BOX 98
Bratislava
82005
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O. BOX 98
Bratislava
82005
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Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk
VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/12/2017
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