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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:   00306525   
 DIČ:   2021035731 

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

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Mgr. Agneša Zsitvová 
 Telefón:  035/ 2851 223 
 E-mail:   agnesa.zsitvova@komarno.sk 

          
 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    Fíger Jozef  
 Telefón:  035/ 2851 525 
    0911 053 931 
 E-mail:   obrana@komarno.sk 
 
   

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

Názov zákazky:  “Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno“ 

 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: 35000000-4 Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné 
vybavenie 

   35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 

Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.  
 
 

3. Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Komárno.  

 Presný opis predmetu sa nachádza v prílohe č. 3  tejto výzvy na predkladanie cenovej 
ponuky. 

 Pred podpisom zmluvy bude verejný obstarávateľ žiadať osobné stretnutie za účelom         
prejednania predmetu zákazky (upresnenie veľkosti zásahových odevov, obuvi, 
rukavíc...), prípadne bude žiadať dodanie vzoriek požadovaného tovaru v termíne, ktorý 
bude telefonicky alebo elektronicky dohodnutý s víťazným uchádzačom. 

 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.  
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 Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka, výrobca, výrobný postup, patent 
alebo typ. Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar 
s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok. 

 
 Predmet zákazky bude dodaný jednorázovo. Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného 

množstva tovaru na základe objednávky a dodacieho listu. 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky:      3.150,00 €  s 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 cely predmet zákazky. 

 Cena musí byť stanovená v eurách €. 

 V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, práce a výkony spojené 
s predmetom zákazky, ktoré sú z pohľadu odbornosti potrebné. 

 Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku v prílohe č. 2 tejto výzvy. Verejný 
obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača. 

 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! 

    
7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky  bude financovaný z dotácie z prostriedkov dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR a vlastnej zdroje. 

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti 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.  

 

10. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 
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 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 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá    
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
(príloha č. 4) podpísané oprávnenou osobou uchádzača 

 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 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 Komárno uvedenú vo výzve, 

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

 obal musí byť označený :  
 
„Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru 

mesta Komárno“ 
 

NEOTVÁRAŤ    ZSA 
 

 
12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 30.07.2021 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 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. 

 
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.  
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15. Použitie elektronickej aukcie: 

 Nie – verejný obstarávateľ nebude realizovať elektronickú aukciu na predmet 
zákazky. 

 
 
 

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, 

- 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 19.07.2021 
 
          

       Ing. Attila Kulcsár Szabó   
         vedúci Odboru rozvoja 
         a životného prostredia
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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 ...................................................... 
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Príloha č. 2) 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 

 

Verejný obstarávateľ:   

Predmet zákazky:  „Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Komárno“ 

  

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 

Pánska hasičská rovnošata PS II (UBO) 6 ks    

Pánske tričko Hasiči – žltý nápis 8 ks    

Dámske tričko Hasiči – žltý nápis 5 ks    

Zásahový oblek Patriot Elite CZ 2019 + 
vypch. Kolien 1 ks    

Zásahová obuv v kvalite Lukov 7108 1 ks    

Hasičská kukla K 1 ks    

Hasičské zásahové rukavice v kvalite KARLA 
8013  1 ks    

Zásahová prilba Kalis Vulkan, zlatý štít, 
fotoluminiscenčná + okuliare CV 102 M 1 ks    

Držiak svietidla na prilbu Kalisz, Calisia – uni 
sada  14 ks    

Prúdnica Tajfún – Profi C 2 ks    

Pretlakový ventil POK B 75 1 ks    

 
 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

 

hodnota DPH  

Cena s DPH  za celý            
predmet zákazky 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dátum, pečiatka, podpis:    .......................................... 
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Príloha č. 3  

Pánska hasičská rovnošata PS II (UBO) - 100% bavlna 

 Pracovný odev je vhodný pre pohyb na hasičskej stanici a výcvik 
 Je určený pre profesionálne a dobrovoľné hasičské zbory 
 Certifikácia podľa EN 340 
 Strihové prevedenie: bunda + nohavice s opaskom 
 Zvýrazňujúce prvky - PES pásky 
 Použitá atlasová väzba tkaniny so zvýšenou pevnosťou v ťahu 
 Farba: tmavomodrá 
 Materiál: 100% bavlna, 260 g/m , v samforizovanej úprave, so zníženou zrážanlivosťou 

(do 3%)  
 Veľkosti: L-50/2,  S-44/2,3-krát, XL-56/146cm, XXL/2, XL56/4, M-48/2 

Pánske a dámske tričko HASIČI 

 kvalitný materiál 100% bavlna - 150gr. elast.úplet 
 farba tmavomodrá navyblue ( je možnosť aj inej farby ) 
 fluorescenčný žltý nápis HASIČI  
 zadný diel + nápis HASIČI  
 predný diel + nápis HASIČI 
 dotlač  

 Veľkosti - pánske:   M,M,L,L, XL,XL,XL,XXL 
 Veľkosti – dámske: S, L, L,XL,XXL, 

Zásahový oblek PATRIOT ELITE CZ 2019 + vypchávky kolien: 

 Materiálové zloženie: 
 Nomex® STRIKE, 220 g / m2 - SOFIGUARD® 
 PU Membrána SKIN LINE FR, 145g / m2 
 Variantne: GORE-TEX Fireblocker - 140g / m2 
 ARALINEX, 250g / m2 
 CHARAKTERISTIKA: 
 výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
 THERMO-TEX TEST (testované podľa EN 469: 2005 - príloha C) – 
 popáleniny 2. / 3. stupňa 
 možnosť dvoch strihových prevedení (STANDARD, ELITE CZ) 

 
KABÁT: 

 priebežná lega s bezpečným zapínaním goliera 
 1 x vonkajšíe recko na vysielačku s pätkou 9 x 19 cm (š-v) 
 2 x šikmé polovakové vrecko 20 x 22 cm (š-v) 
 pútka pre zavesenie a prichytenie svietidla, pútko na mikrofón, 
 pútko na masku 
 zosilnenie ramien 

NOHAVICE: 

 2 x vakové vrecká na bokoch nohavíc 19 x 21 x 3,5 cm (š-v-h) 
 zosilnenie kolien s vloženou výstužou 
 vnútorná manžeta v nohavici 

Veľkosť: výška postavy 160cm, hrudník 94cm, pás 82cm 
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Zásahová obuv v kvalite Lukov 7108 

 Zvršok:  

  Lícová hovädzia useň s hydrofóbnou úpravou 
  PU ochrana špice proti mechanickému poškodeniu zvršku 
 V oblasti prstov oceľová kaplnka 
 Rýchloupínacie zips 

 Podošva:  

 Kaučuková podošva FORNAX 
 Oceľová planžeta proti prierazu 
 Antistatická 
 Protišmyková 
 Odolná proti olejom, kyselinám a PHM 
 Tepelná odolnosť 300 ° C 

 Vyberateľná stielka:  

 VILDONA Drysole 140CLF 
 Antistatická 
 Odolná proti oderu za sucha aj za mokra 

 Podšívka: 

  vodeodolná a priedušná membrána YUMA-LUKOV 7108 
  Normy: obuv je certifikovaná podľa normy EN 15090:2012 a je 

antistatická . 

 Veľkosť:  37 

Hasičská kukla K: 

 je vyrobená z tkaniny zloženia - Kermel 50%, viskóza 50%, s hmotnosťou 210 g / m 
 je dvojvrstová 
 univerzálna veľkosť 
 kukla je kompatibilná s dýchacím prístrojom a prilbou 
 Vyrobené v súlade s PN-EN 13911 

Hasičské zásahové rukavice v kvalite KARLA 8013 

 Vrchný materiál:: 

 Chrbát: Nomex® v kombinácii s keramickým povrstvením. 
Dlaň: 50% DuPont ™ Kevlar® / 50% meta-aramid úplet so silikónovým 
povrstvením 

 Výstuhy: 

 Chrbát: Výstuha z materiálu Nomex® s keramickým povrstvením a 
protiúderové výplní 
Špičky prstov: Výstuhy z para-aramidovej tkaniny 

 Medzivrstva: 
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 Aramidová netkaná textília 

 Membrána: 

 FR membrána Porelle ® 

 Podšívka: 

 Aramidová podšívka so zvýšenou gramážou  

 Manžeta: 

 CompactOstatné informácie: 

 Anatomický strih rukavice 
Reflexné prvky, high-visible Nomex® 
Karabína pre zavesenie rukavíc k odevu 
Sťahovací pásik s velcro zapínaním  

 Veľkosť rukavíc: 7 
  
  

 

Zásahová prilba Kalisz Vulkan zlatý štít, fotoluminiscenčná +  okuliare CV 102 M: 

prilba je určená ako ochranný prostriedok pre hasičov zasahujúcich pri požiaroch predovšetkým 

v uzavretých priestoroch a vďaka unikátnemu vystlaniu je vhodná aj pre dlhé a namáhavé 

zásahy na otvorenom priestranstve 

 prilba je vyrobená technológiou vstrekolisovania a zodpovedá v plnom rozsahu 

norme EN443: 2008 a nariadenie 89/686/EWG, ďalej EN166: 2001, EN14458: 

2004, EN171: 2002, 

 prilba je určená ako ochranný prostriedok pre hasičov zasahujúcich pri požiaroch 

predovšetkým v uzavretých priestoroch a vďaka unikátnemu vystlaniu je vhodná 

aj pre dlhé a namáhavé zásahy na otvorenom priestranstve, 

 prilba spĺňa tie najnáročnejšie kritériá, ktoré vyžadujú normy, je ľahká, perfektne 

sedí na hlave, samozrejmosťou je uchytenie celotvárovej masky dýchacieho 

prístroja pomocou Kandahárov, 

 škrupina prilby je vyrobená zo samozhášavého polyamidu PA6.6 doplneného o 

sklené vlákno, vďaka ktorému je prilba vysoko odolná voči mechanickému a 

tepelnému poškodeniu, 

 vnútorná časť prilby je vyrobená z polyuretánovej vystélky, všetky kotviace - 

textilné prvky sú vyrobené z materiálu Nomex ® a z prírodnej, chemicky 

neupravované kože, 

 prilba má unikátne nastavenie hĺbky vnútornej časti prilby, takže ju na hlavu 

prispôsobí naozaj každý tak, aby sedela perfektne na hlave, 
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 celotvárový štít možno použiť aj v prípade použitia celotvárovej masky 

dýchacieho prístroja, 

 nastaviteľná veľkosť obvodu hlavy pomocou aretačného šróbu od 54 do 62 cm, 

 celotvárový štít: voliteľne číry alebo pozlátený, jednoducho vymeniteľný, odolný 

voči oroseniu a chemikáliám, odolnosť voči prederaveniu, vyrobené z 

polykarbonátu, sila 2,5 mm, 

 okuliare pre technické zásahy: prilba je vybavený ochrannými okuliarmi pre 

technické zásahy, ktoré možno požiť nezávisle na celotvárovom štíte, vyrobené z 

polykarbonátu, sila 2,5 mm, 

 zátylník: FR bavlna - nehorľavá bavlna, 

 farebné prevedenia: žltozelená, biela, červená (všetky s fotoluminiscenčnými 

prvkami), fotoluminescenčná zelená, 

 váha: 1570 g 

Držiak svietidla na zásahovú prilbu Kalisz, CALISIA – UNI SADA 

 Univerzálny držiak svietidla na prilbu Kalisz. 

 vyrobený z polyamidu vystuženého skleným vláknom 

 odolné proti vysokým teplotám 

 umožňuje jednoduchú montáž svietidla 

 kompatibilný so svietidlami - Iskra LED, Peli, STREAMLIGHT 

Prúdnia Tajfún – Profi C: 

 sa skladá z telesa, strmeňovej ovládacej páky, ktorou sa dá uzavrieť alebo otvoriť 

prúdnica, guľového kohúta a otočnej hlavy  

 z hliníkovej zliatiny a gumovej pištoľovej rukoväte.  

 Dá sa plynulo meniť tvar prúdu z plného do sprchového až clonového a uzavrieť 

prúdnica 

 Nastavenie clony do maximálnej polohy plní funkciu preplachu. 

 vtokové hrdlo je otočné a je na ňom nasadená hrdlová tlaková spojka C 52 podľa 

ČSN 38 9427 

 prúdnica je určená na striekanie vody plným prúdom, sprchovým prúdom, najmä 

na hasenie prachových a ľahko rozvíriteľných látok (napr. uhlie, múka apod.) 

Pretlakový ventil POK B 75: 

 pretlakový ventil na reguláciu výstupného tlaku z motorového čerpadla, 

 znižuje rázy vody a reguluje tlak v hadiciach, 

 vhodný tiež pri diaľkovej doprave vody, 

 s manometrom, 
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 vstup: pevná-otočná B75, 

 výstup: pevná-otočná B75, 

 výstupný tlak: 0-1,6 MPa, 

 váha: 5,65 kg, 

 rozmery: 259 x 224 x 252 mm. 
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Príloha č. 4. 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

       dátum                                                                                                  podpis 
 
 
 
 
 

 


