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Mesto Komárno, Nám. 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:   00 306 525  
 DIČ:   2021035731 

 Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Mgr. Agneša Zsitvová 
 Telefón:  035/ 2851 263 
 E-mail:   agnesa.zsitvova@komarno.sk 

          
 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    Jaroslav Malina 
 Telefón:  0911 105 008 
 E-mail:   kancelaria@comorraservis.sk  

  
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 Názov zákazky:  „Rolba na úpravu ľadovej plochy “ 

 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. 

CPV:   37481000-3 Stroje na úpravu ľadovej plochy 

   60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva.  
 
 

3. Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je nákup repasovaného pracovného stroja (Rolba) na úpravu 
ľadovej plochy  s plynovým pohonom. 

 Technická špecifikácia predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy 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. 
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Konzultácia ohľadne predmetu zákazky môže byť vykonaná na základe telefonického 
dohovoru s Jaroslavom Malinom na telefónnom čísle: 0911 105 008. 

 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky:  24.746,00 € 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. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny:  

 Cenová ponuka sa predkladá spolu na celý predmet zákazky. 

 Cena musí byť stanovená v eurách €. 

 V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, práce a výkony spojené 
s predmetom zákazky vrátane prepravy. 

 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, ak ponuku predkladá uchádzač z iného členského štátu EÚ, predkladá ju 
vrátane DPH v príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany uchádzača bude 
v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí verejný obstarávateľ do štátneho rozpočtu 
na Slovensko cez príslušný daňový úrad. 

    
7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

  Predmet zákazky bude financovaný s finančných prostriedkov Mesta Komárno - 
prostredníctvom leasingu. 

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:  
 
 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť 

oprávnený dodať verejnému obstarávateľovi požadovaný tovar, 

  podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 
9. Náklady na ponuku:  

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

 



 3 

10. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 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 v zmysle bodu 8. (príloha č. 3), 

 doklad s fotografiou preukazujúci technické vlastnosti ponúkanej rolby (napr. 
produktový list, technický opis a pod.) 

 ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo v českom 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, resp. poštou  

      na adresu:    Mesto 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 Komárno uvedenú vo výzve, 

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

  obal musí byť označený :  
 

„Rolba na úpravu ľadovej plochy“ 
NEOTVÁRAŤ    ZSA 

 
12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 28.10.2021 do 9.00 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 s DPH za celý predmet 
obstarávania. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 
zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 
 
 Lehota dodania predmetu zákazky do 30 dní od vyhlásenia výsledku verejného 

obstarávania.  
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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 
 

 
16. Osobitné požiadavky na plnenie:  

  Cena vrátane dopravy na miesto plnenia: Zimný štadión, Prvá priečna 6, Komárno. 

  Vrátane inštalácie, zaškolenia o riadnom užívaní rolby a dodržaní bezpečnosti práce 

pri práci s ňou, uvedenia do prevádzky. Zaškolenie je potrebné pre všetky osoby 

obslužného personálu verejného obstarávateľa, ktoré budú rolbu obsluhovať a 

vykonávať na rolbe servisné úkony podľa návodu na obsluhu.  

 V cene za dodanie stroja (rolby) musí byť zahrnutá aj cena za dodané príslušenstvo 

potrebné pre uvedenie rolby do prevádzky (napr. batérie, nože, vybavenie, zrkadlá, 

handry... a pod.)  

 Celková cena predmetu zákazky a jednotkové ceny za jednotlivé položky musia 

obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedeného najmä 

v časti Technická špecifikácia a Osobitné požiadavky na plnenie.  

 Úspešný uchádzač je povinný na vyžiadanie verejného obstarávateľa doložiť 

pravdivosť uvádzaných parametrov originálnou technickou dokumentáciou od výrobcu 

či iným overiteľným spôsobom.  

 Ponúkaný stroj – rolba musí spĺňať všetky uvedené požiadavky, t.j. technické 

parametre, výbavu a Osobitné požiadavky na plnenie. 

 Záručná doba min. 24 mesiacov. 

 Požadujeme záručný a pozáručný servis. Dodávateľ najneskôr s odovzdaním rolby 

predloží verejnému obstarávateľovi kontaktné údaje na servisné stredisko (a to 

v rozsahu aspoň zodpovedná osoba, telefónne číslo a e-mailovú adresu), ktorému 

bude verejný obstarávateľ nahlasovať poruchy. Dodávateľ zabezpečí nástup na servis 

do 48 hodín od telefonického/e-mailového nahlásenia požiadavky resp. poruchy. 

 Pred odovzdaním tovaru potrebné kontaktovať 3 dní vopred osobu, ktorá zodpovedná 

za predmet obstarávania. 

 Odovzdanie sa uskutoční v mieste plnenia. 
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 Odovzdanie a prevzatie predmetu obstarávania sa uskutoční na základe 

Preberacieho protokolu potvrdeného zodpovedným zástupcami oboch zmluvných 

strán. Súčasťou Preberacieho protokolu musí byť dodací list, ktorý obsahuje najmä 

súpis položiek dodaného tovaru, inštalačný protokol. 

 S rolbou musí byť dodaný platný technický list, servisná knižka, katalóg náhradných 

dielov, návod na obsluhu a údržbu vozidla a záručné podmienky v slovenskom alebo 

českom jazyku. 

 Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodanej rolby. Ak 

objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie rolby.  

 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie rolby ak pri prevzatí vozidla zistí vadu 

alebo ak predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej 

verejným obstarávateľom. 

 
17. 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, dňa 15.10.2021 
                                                                                                            Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                                          vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                                           a životného prostredia 
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Príloha č. 1 

Identifikačné údaje uchádzača 
 (v súlade s výpisom z Obchodného registra/Živnostenského registra) 

 
 

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

 

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

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

DIČ:       ............................................................ 

Bankové spojenie:     ............................................................ 

Číslo účtu:      ............................................................ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
V .......................................     dňa .......................................... 

 
 
 

Pečiatka, podpis ................................................... 
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Príloha č. 2) 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
 

Verejný obstarávateľ:    Mesto Komárno 

 

Predmet zákazky:   „Rolba na úpravu ľadovej plochy“ 

  

 

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

 

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

 
 
 

 
Názov tovaru 

Množstvo 
Cena v € bez 
DPH za kus 

Hodnota 
DPH 

Spolu v € s 
DPH 

 Repasovaná rolba na úpravu 

ľadovej plochy vrátane všetkých 

nákladov spojených 

s predmetom zákazky 

 

1 ks    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

 

hodnota DPH  

Cena s DPH  za celý            
predmet zákazky 
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Príloha č. 3 ) 
 
 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

...................................................................... týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku 
účasti podľa § 32. ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

 

Vyhlasujem, 

 

 

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

V............................... dňa.....................   ................................... 

                 podpis 
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Príloha č.4) 

  
Technická špecifikácia predmetu obstarávania 

 
Rolba na úpravu ľadovej plochy – repasovaná v kvalite DEROL 99 / clasic 
 
Technické vlastnosti: 
 
Celková hmotnosť:       bez vody 4000 kg. / s vodou   až 5000 kg. 

 Nádrž na vodu:            900 l 
  Snehová nádrž:             3,05 m3 
 Vonkajší polomer otáčania:     3 840 mm. 
 Výška stroja:             1 900 mm   

Výška stroja  pri otvorenej snehovej nádrži:  2 700 mm. 
 Pohon:      plyn - PB,  hnacia zadná náprava 
 Rázvor náprav:        2 000 mm. 
 Dlźka stroja:         3 800 mm. 
 Šírka stroja:        1 730 mm.   
  Celková šírka stroja vrátane  suportu: 2 100 mm. 
 Baterie:           min. hodnota  100 Ah. 
 

 
Výbava: 
 
Hoblovací nôž:        140 x 2 000 mm.  

 Postranná fréza umiestnená za suportom – teleskopická - kopíruje mantinel 
 Roztieracia handra v počte    2 kusy 
 Posilňovač riadenia:      hydraulický 
 Pohon náprav       1 – zadný 
 Predná náprava    riadiaca 
 Nádrže      z nerezu   
 Svetlomety     2 ks 
  Svetelná signalizácia pri jažde  / majáčik 

Antikorózna ochrana rolby 
Signalizácia spätného chodu 
Odpružené výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
Pneumatiky opatrené hrotmi na ľad  4 ks 
Teleskopický zametač snehu okolo mantinelov, umiestnený medzi nápravami na samostatnom 
ramene 
Spätné zrkadlá v prednej časti   2 ks. 
 
 
 
 
 
 


