
Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 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: Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Ing. Andrea Kabátová 
 Telefón:  035/2851 223 
 E-mail:   tender@komarno.sk 

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    Ing. Zuzana Zahorecová 
 Telefón:  035/2851 326 
 Mobil:   0948 955 311 
 E-mail:   zuzana.zahorecova@komarno.sk  
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 
Názov zákazky:  Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa 
 

 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  vystavená objednávka alebo uzatvorená Zmluva o dielo.  

3. Opis predmetu zákazky:  

- Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž brán na kontajnerovom 
stanovisku na ul. Eötvösa v Komárne.  

- Zákazka sa delí na dve časti: 

1) Výroba, dodanie a montáž brán na kontajnerové stanovisko 

2) Elektroinštalačné práce pre kontajnerové stanovisko – elektrická prípojka 
NN + osvetlenie 

 

 Verejný obstarávateľ požaduje dodať: 

- 3 ks brán – dvojkrídlová brána – fixované krídlo 500 x 1800 mm otváravé krídlo 
1100 x 1800 mm 

- Rám z jokloviny 30 x 40 mm ( v hornej časti fixovaného krídla vložiť drôt 
pomocou ktorého sa vtiahne kábel a vnútro celého profilu musí byť priechodné – 
pozor na zvary),  

- Výplň brány, Kari sieťovina 100 x 100 x 8 mm, 

- Na otvárané krídlo – zámok s FAB vložkou, kľučka z vnútornej strany a úchytka 
z vonkajšej strany, zabezpečiť plným plechom pri kľučke a zámku, aby nebola 
kľučka a jazýček zámku zvonku dostupné, 

- Samozatvárač Brano na otváravé krídlo, 



- Náter brán dvojnásobný Z + 1E 

- Elektrická prípojka NN + osvetlenie + čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek 

 

 Vizualizácia brán kontajnerového stanoviska prílohu č. 4 tejto výzvy na predkladanie cenovej 
ponuky.  

 Presný popis – výkaz výmer – elektroinštalačných prác tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy na 
predkladanie cenovej ponuky.  

Obhliadka  miesta dodania zákazky nutná! Termín bude vopred telefonicky dohodnutý so 
zástupcom obstarávateľa Ing. Zuzana Zahorecová, 035/2851 326, 0948 955 311, 
zuzana.zahorecova@komarno.sk Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky bude 
vykonaná podľa telefonickej dohody so zástupcom obstarávateľa.  

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

1) Výroba, dodanie a montáž brán na kontajnerové stanovisko 1.270,00 € bez DPH 

2) Elektroinštalačné práce pre kontajnerové stanovisko – elektrická prípojka NN + osvetlenie 

3.591,47 € bez DPH 

5. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené variantné 
 riešenie,  verejný obstarávateľ ho nebude brať do úvahy.  
 

6. Možnosť predloženia ponuky:  

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. 
Ponúknutá cena má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá uvedené v opise.  

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

 Cena musí byť stanovená v €. 

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

      
7. 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 objednávky zo strany 
 verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť  

 - doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať 
 verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže  byť kópia oprávnenia podnikať 
 alebo  nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského registra 
 Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym zástupcom. 
 
       

9. Náklady na ponuku:  

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



10. Obsah cenovej ponuky:  

 Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je   
  najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky   
  (príloha č. 2), 

 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), 

 doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať   
  verejným obstarávateľom požadovanú službu, 

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

 
11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne na adresu: 
 Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo  poštou na adresu: 
 Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.  

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla   
  alebo miesta podnikania uchádzača), 

 obal musí byť označený :  
 

„Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa“ – NEOTVÁRAŤ“ 
 

12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do  17. februára 2020 do 09.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti  
  uchádzačovi neotvorenú. 

 
13. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za jednotlivé časti predmetu obstarávania.  

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky požiadavky 
 uvedené v opise predmetu zákazky. 

 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na predkladanie  cenovej 
 ponuky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne alebo elektronicky 
 oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  

 
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho  
  ponuky. Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich  
  cenovej ponuky.  

 



15. Použitie elektronickej aukcie:  

 NIE – elektronická aukcia nebude použitá 
 

16. 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. 

 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.  

 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.   

 
 
 
 
             PhDr. Ingrid Szabó 

                                                                                                       vedúca odboru  

       
          
                                                            



Príloha č. 1  

 
Identifikačné údaje uchádzača 

 
 
 
 
Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:       ............................................................ 

 

IČO:                                                                  ............................................................ 

 

Právna forma:                                                    ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:          ............................................................ 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                             ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:                ............................................................ 

 

Telefón:                                                             ............................................................ 

 

Fax:                                                                   ............................................................ 

 

E-mail:                                                               ............................................................ 

 

 
 
V ...................., dňa ................. 
 

                                               Pečiatka, podpis ............................................... 
 



Príloha č. 2a) 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 

Predmet zákazky:   Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa 

Časť 

Výroba, dodanie a montáž brán na kontajnerové stanovisko 

 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 
         

 
Počet 
kusov 

Cena bez 
DPH za kus 

Cena bez 
DPH za cele 
množstvo 

Hodnota 
DPH 

Cena s DPH 
za cele 

množstvo 
Výmena brán na 
kontajnerovom stanovisku 
na ul. Eötvösa 

3     

 
 
 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

 

hodnota DPH  

Cena s DPH  za celý            
predmet zákazky 

 

 
 
 
 
 
 

Dátum, pečiatka, podpis:    ......................................... 



Príloha č. 2b) 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 

Predmet zákazky:   Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa 

Časť 

Elektroinštalačné práce pre kontajnerové stanovisko – 

elektrická prípojka NN + osvetlenie 

 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 
 
 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

 

hodnota DPH  

Cena s DPH  za celý            
predmet zákazky 

 

 
 
 
 
 
 

Dátum, pečiatka, podpis:    ......................................... 
 
 

                                              



Príloha č. 3      Elektroinštalačné práce pre kontajnerové stanovisko 
 

P.Č. Položka Skrátený popis MJ Množstvo Cena 
jednotková 

Cena spolu 

1 210100012 
Ukončenie vodičov v rozvádzači vč.zapojenia a vodičovej koncovky 
do 25 mm2 

ks 8,000   

2  Montáž kábla  CYKY do 5x4 mm2 pevne m 103,000   

3 341110300 Kábel silový CYKY  4Bx4 m 103,000   

4 210190001 Montáž rozvodnice do 25kg so zapojením ks 1,000   

5 3570148800 Rozvodná skriňa pre napájanie stojky ks 1,000   

6 210200074 Svietidlo žiarivkové stropné , IP20 , IP44 ks 3,000   

7 348211300 
Svietidlo stropné LED CoreLine Waterprood WTI120CLED34S/840 
PSU L1500 

ks 3,000   

8 210110095 Spínače snímač pohybu do stropu ks 3,000   

9 3581900407 Pohybový snímač Orbis 360 stup. ks 3,000   

10 210810531 Kábel 750V silový pevne uložený CYKY -J 3x1.5 m 52,000   

11 341117080 Kábel Cu jadro  CYKY-J 3x1.5 m 52,000   

12 210010021 Rúra tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516-16 , uložená pevňe m 21,000   

13 3457109100 Trubka pevná OBO Betterman 16  21,000   

14 34557109101 Príchitka CL16  21,000   

15 PM-21 Podžný materiál sub 1,000   

16 HZS-001 Výkres skutočného prevedenia 1xZSE súb 1,000   

17 HZS-002 Revízia elektrických rozvodov sub 1,000   

18 PPV-21 Podiel pridružených výkonov % 6,000   

 46-M Zémné práce pri extr. mont. prácach     

19 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore km 0,090   

20 460200163 Káblová ryha 35 x70 m 90,000   

21 460420022 
Zriadenie,rekonšt.káblového lôžka z piesku bez zakrytia,v rýhe 
šírke.do33cm,hrúbky vrstvy 10cm 

m 90,000   

22 5833125900 Kamenivo ťažené drobné 2-4N s dopravou t 5,000   

23 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy , šírka   33 cm m 90,000   

24 2830002000 Fólia červená v m m 90,000   

33 HZS-003 Prevrtanie cesty a chodníkov m 19,000   

       

  Slaboprúd     

34  
Autonómna prístupová čítačka s RFID a podsvietenou kódovou 
klávesnicou, čítanie bezkon-     

35  
taktných kariet a klúčeniek (Mifare 13,56 MHz), čítacia vdialenosť do 
5cm, kapacita 1000 užívateľov, 

    

36  
LED indikácia stavov, 1xNO/NC relé zámku (max.3 A/12 V DC), 1x 
kontakt dverného senzoru, 

    

37  
1x kontakt alarmového vstupu (napr. požiarny snímač), automaticky 
otvárajúci zámok, trvanie až 

    

38  
do opätovného zadania hesla / RFID čipu, 1x NC výstup alarmu, 1x 
kontakt odchodového tlačidla, 

    

39  
nastaviteľné časy otvorenia zámku, oneskorenia senzoru, trvania 
poplachu, bez možnosti 

    

40  
zálohovania údajov, napájanie 12 V DC/100mA (zdroj nie je 
súčasťou), IP 66, exteriérové použitie 

    

41  
od -20 oC do 60 oC, povrchová montáž, antivandal kovové 
prevedenie, rozmery 130x55x23 mm 

ks 3,000   

42  
ME.80-14/6ASW-KTEI spínaný zdroj 12..13,8V/6A s 10 inteligentnými 
výstupmi, s miestom pre aku 7Ah 

ks 1,000   

43  El. Zámok 22.0.00.s pamäťou ks 3,000   

44  Zapojenie, programovanie techniky ks 1,000   

45  Kábel SYKFY 1x3x0,5 m 60,000   

46  Kábel CYH 2x1 m 60,000   

47  Káblový žľab - PVC trubka m 60,000   

48  Kábeláž - inštalácia káblov m 20,000   

49  Montáž,  nastavenie el. zámku ks 3,000   

50  Inštalácia komponentov  1,000   



Príloha č. 4 
 
Vizualizácia kontajnerových stanovíšť 
 
 
 

 


