
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

(v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie: Mesto Komárno 
 IČO:   00306525 
 DIČ:   2021035731 

 Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
 
 Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kabátová 
 Telefón:  035/2851 223 
 E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk 
 
 Kontaktná osoba pre technické veci:  

Kontaktná osoba: Sylvia Batta 
 Telefón:  035/2851 270 
 E-mail:   sylvia.batta@komarno.sk 
 
  

2. Predmet zákazky :  

 Názov zákazky:     „Registračné známky pre psov na rok 2022 až 2026“ 

 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. 

 Miesto dodania:  Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, Komárno 

 Lehota dodania: do 3. decembra 2021 – registračné známky na rok 2021 

 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka alebo uzatvorená 
Rámcová zmluva na päť rokov.  

 Počet registračných známok na jednotlivé roky bude upresnený v čiastkových 
objednávkach.  

 

3. Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je  dodanie registračných známok pre psov s nasledovnými 
parametrami: 

 Materiál:    Mo – mosadz 

 Hrúbka materiálu:  0,8 mm 

 Priemer známky:  32 mm 

 Priemer otvoru:  4 mm 

 Číselný rad je mechanicky značený kovovou raznicou. 

 Potlač je vyrobená metódou hlbokého leptu, čo zaručuje dlhú životnosť 
známky.  

 Hrany registračnej známky musia byt zaoblené tak, aby boli bezpečné pre 
psa. 

 



 
 Na líci registračnej známky musí byť uvedené: 

 názov mesta v tvare „MESTO KOMÁRNO“, 

 číslo registračnej známky – vyrazený kovovou raznicou v tvare „1234“, 

 rok v tvare „2022, 2023, 2024, 2025, 2026“ (známka s označením nebezpečný 
pes nepotrebuje gravírovať rok), 

 v strede známky žiadame vygravírovať „kosť“ (viď prílohou), 

 podklad na  známke musí byť čiernej farby. 

 

 Rub registračnej známky zostane čistý. 
  
 Počet kusov registračných známok / rok: 1100 ks 

 Známka s označením „Nebezpečný pes“ / rok:     10 ks 
 
 
4. Možnosť predloženia ponuky:  

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s prílohou č.1  

 Ponúknutá cena má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá 
uvedené v prílohe č.1.  

 Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky a  v prílohe č.1 môže 
byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu VO.       

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  

 Predpokladaná hodnota zákazky:                  7.520,00 € bez DPH na päť rokov 
 

  
6. 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.  

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi 

 
7. 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 poskytovať verejnému obstarávateľovi požadovanú službu, 

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

 Poskytnúť jeden kus registračnej známky ako vzor (nemusí byť s názvom „Mesto 
Komárno“) – musia byť však dodržané rozmery,  kvalita a zaoblenie registračnej známky. 

 

 



8. Náklady na ponuku:  

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

 V cene musia byt zahrnuté aj náklady na dopravu. 

 
9. 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 sortiment obstarávania (príloha č. 1), 

 identifikačné údaje uchádzača (príloha č. 2), 

 vzor registračnej známky (1 ks základnej známky, 1 ks známky pre nebezpečného 
  psa), 

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

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

 
10. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne 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 -   

„Registračné známky pre psov_2021“ - NEOTVÁRAŤ. 

 

11. Termín doručenia cenovej ponuky:  

 Do 22. októbra 2021 do 09.00 hod.  

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a v neporušenom stave 
  budú vrátené uchádzačom. 

12. Kritériá a hodnotenie ponúk ponúk:  

 Na základe predložených cenových ponúk a na základe posúdenia splnenia 
 podmienok účasti, verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov, pričom 
 kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný 
 obstarávateľ zašle každému uchádzačovi. 
 

14. Použitie elektronickej aukcie:  

 nie 
 
 



 
15. 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. 

 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.   

            
   
 
 
 

         Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 
                       vedúci Odboru rozvoja  
             a životného prostredia 



Príloha č. 1 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 
Predmet zákazky : „Registračné známky pre psov na rok 2022 až 2026“ 

 
 
Registračné známky pre psov na rok 2022 až2026 
 

Registračné známky pre psov  
na rok 2022 

Počet kusov 
cena za kus 

bez DPH 
cena za kus s 

DPH 
cena spolu bez 

DPH 
cena spolu s 

DPH 

Registračná známka - základná 1100     

Registračná známka – nebezpečný pes 10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................................................... 

Dátum, pečiatka, podpis 

 
 

Cena bez DPH za predmet 
zákazky na 1 rok (2022) 

 

 

Cena bez DPH za predmet 
zákazky na 5 rokov 

 

hodnota DPH     

Cena s DPH  za predmet 
zákazky na 5 rokov 

 



Príloha č. 2 

 
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. 3. 
 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

..............................................................  ako konateľ spoločnosti ............................................ 
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. 

 

 

 

 

 

 

..................................................................                    ....................................................... 

dátum                                                           podpis 

 
 

 
 
 


