
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

1. Obstarávateľ : 

Mesto Komárno                                                  IČO: 00306525 
Mestský úrad Komárno                                       
Nám. gen. Klapku č. 1 
945 01  Komárno 

 
2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              

 Ing. Andrea Kabátová,  Sylvia Batta 
 

3. Opis predmetu obstarávania:  

„Registračné známky pre psov na rok 2022 až 2026“. 
 

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom : „Registračné známky pre psov na rok 2022 až 2026“.  

 

3.1. VELSYSTEM s.r.o., Černochov vrch 1254, Stará Turá 
 vel@vel.sk   

 3.2. Ing. Dušan Bielik – DUMAS, Lánska 2487/68, 017 01  Považská Bystrica 
  mhajdusek@dunmaspb.sk  

 3.3.  RV-VITAL s.r.o., Vaďovce 220, 916 13  Vaďovce 
  vilma.plesnikova@gmail.com   

  
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 22. októbra 2021 do 09:00 hod. V stanovenom 
termíne doručili svoju cenovú ponuku dve spoločnosti. 

   
Ponuka č. 1:  
 
Obch. meno podnikateľa:  RV-VITAL s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Vaďovce 220, 916 13  Vaďovce 

   
 

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 1,58 € 1,90 € 1.738,00 € 2.090,00 € 

Registračná známka – 
nebezpečný pes 

10 1,58 € 1,90 € 15,80 € 19,00 € 

 
 
Cena za predmet zákazky bez DPH na 1 rok (2022)   = 1.753,80 € 

Cena za predmet zákazky bez DPH na 5 rokov  = 8.769,00 € 
Hodnota DPH       = 1.753,80 €   
Cena za predmet zákazky s DPH na 5 rokov  =        10.522,80 € 

 
 
 
 
 
 



Ponuka č. 2:  

Obch. meno podnikateľa:  VEL SYSTEM s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Černochov vrch 1254, 916 01  Stará Turá 
   

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 1,13 € 1,35 € 1.243,00 € 1.485,00 € 

Registračná známka – 
nebezpečný pes 

10 1,13 € 1,35 € 11,30 € 13,50 € 

 
Cena za predmet zákazky bez DPH na 1 rok (2022)   = 1.254,00 € 

Cena za predmet zákazky bez DPH na 5 rokov  = 6.271,50 € 
Hodnota DPH       = 1.254,30 €   
Cena za predmet zákazky s DPH na 5 rokov  =         7.525,80 € 
 
4. Vyhodnotenie:       

Na základe týchto predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, 
pričom kritériom bola najnižšia cena za celý predmet zákazky.  

Uchádzač č. 1  RV-VITAL s.r.o., Vaďovce 220, 916 13  Vaďovce nesplnil podmienky účasti vo 
verejnom obstarávaní. Uchádzač nepredložil vzorky požadovaných registračných známok pre psov.  

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť Rámcová Zmluva 
s uchádzačom č. 2:  

 
Obch. meno podnikateľa:  VEL SYSTEM s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Černochov vrch 1254, 916 01  Stará Turá 
   

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 1,13 € 1,35 € 1.243,00 € 1.485,00 € 

Registračná známka – 
nebezpečný pes 

10 1,13 € 1,35 € 11,30 € 13,50 € 

 
 

Cena za predmet zákazky bez DPH na 1 rok (2022)   = 1.254,00 € 

Cena za predmet zákazky bez DPH na 5 rokov  = 6.271,50 € 
 Hodnota DPH       = 1.254,30 €   

 Cena za predmet zákazky s DPH na 5 rokov  =         7.525,80 € 
 
  

5. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 Ing. Andrea Kabátová  .................................     

 Alžbeta Czigleová   ................................. 

 Sylvia Batta    ................................. 

 

 Zápisnicu vypracovala 

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 25. 10. 2021  podpis:........................ 
meno, priezvisko                              deň, mesiac, rok 


