
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 a  
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: 

    Ing. Andrea Kabátová 
 Telefón:  +421 35 2851 223 
 E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk 
 

          
 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    Attila Tóth 
 Telefón:  +421 35 28 51 275, +421 948 677 796 
 E-mail:   attila.toth@komarno.sk  

  
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

  

Názov zákazky:  „Dodanie osobného motorového vozidla pre potreby MsÚ“
  

CPV:   34110000-1 - Osobné automobily 
    34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb 

    66114000-2 - Finančný lízing 
    60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 
 
3. Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je dodanie nového alebo predvádzacieho osobného motorového 
vozidla nižšej triedy, s povinnou a doplňujúcou výbavou vozidla. Osobné motorové 
vozidlo musí byť v prvotriednej kvalite a so zabezpečeným záručným a pozáručným 
servisom. Motorové vozidlo musí spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na 
prevádzku na pozemných komunikáciách v SR a v Európe.   

 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru prostredníctvom finančného lízingu 
s následným odkúpením predmetu lízingu za zostatkovú cenu. Finančný lízing po 
dobu trvania 48 mesiacov, 30 % akontácia, splácanie formou fixných rovnakých 
mesačných splátok, pričom súčasťou musí byť poistenie PZP a HP s pripoistením 
čelného skla a  na obdobie 4 roky.  

 Cenovú ponuku verejný obstarávateľ žiada v členení v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy 
na predkladanie cenovej ponuky.  
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 Bližšia technická špecifikácia predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 3a) a 3b) tejto 
výzvy na predkladanie cenovej ponuky. 

 V prípade dodania predvádzacieho vozidla počet najazdených kilometrov nesmie byt 
viac ako 150km.  

 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. 

 
Konzultácia ohľadne predmetu zákazky môže byť vykonaná na základe telefonického 
dohovoru s kontaktnou osobou, Attila Tóth na telefónnom čísle: +421 35 2851 275 
alebo +421 948 677 796. 
 

4. Osobitné požiadavky na plnenie predmetu zákazky 

 záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 5 rokov 

 záruka na povrchovú koróziu a kvalitu laku minimálne 3 roky 

 bezplatný servis na 5 rokov alebo na 100 000 km  

 zaškolenie pracovníkov  

 v prípade poruchy servis do 24 hodín od telefonického resp. mailového 
nahlásenia poruchy, 

 požadujeme záručný a pozáručný servis maximálne do 30 km od mesta dodania 
predmetu zákazky, 

 v prípade opravy väčšieho rozsahu presahujúceho dĺžku opravy 3 dni požaduje 
verejný obstarávateľ náhradný osobné vozidlo,  

 2 kľúče od osobného motorového vozidla, lekárnička, zdvihák, kľúč na 
kolesá, výstražný trojuholník, výstražnú vestu, 

 pred odovzdaním tovaru je potrebné kontaktovať 3 dni vopred osobu, ktorá je 
zodpovedná za predmet obstarávania, 

 odovzdanie a prevzatie predmetu obstarávania sa uskutoční na základe 
protokolu o odovzdávaní a prevzatí predmetu zmluvy, potvrdeného 
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán, 

 v deň dodania predmetu plnenia, musí byť vozidlo riadne prihlásené na 
slovenskom evidenčnom čísle, 

 slovenský technický preukaz, návod na údržbu v slovenskom alebo českom 
jazyku, servisná knižka, povinná výbava v zmysle platnej legislatívy, 

 súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného 
vozidla. Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť 
prevzatie vozidla. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 predpokladaná hodnota zákazky: 12.031,67 € bez DPH (14.438,00 € s DPH) 

6. Lehota dodania predmetu zákazky: 

 Lehota dodania predmetu zákazky: najneskôr do 31. mája 2022 
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6. Spôsob určenia ceny: 

 Celková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením 
predmetu zákazky uvedené v opise a v časti Technická špecifikácia (príloha č. 3).  

 Cena zahŕňa okrem predmetu zákazky v opise aj náklady spojené 
s financovaním prostredníctvom lízingu, ukončenie lízingu, spracovateľské, 
administratívne a registračné poplatky, kompletné poistenie za celé obdobie 
splácania motorového vozidla.  

 Cena vrátane dopravy na miesto plnenia: Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena 
maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov. 

 
7. 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. 

 
8. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny:  

 Cenová ponuka sa predkladá spolu na celý predmet zákazky, v členení na jednotlivé 
položky podľa prílohy č. 2) a v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 3a) a 3b) tejto 
výzvy na predkladanie cenovej ponuky.  

 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! 

    
9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Mesta Komárno -  
prostredníctvom lízingu na 48 mesiacov a 30 % akontáciou. 

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

10. 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. 

 
11. Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
  bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  
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12. 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, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania – návrh na plnenie kritérií (príloha 
č. 2), verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača,  

 technickú špecifikáciu ponúkaného osobného vozidla (príloha č. 3) vrátane fotografie 
ponúkaného vozidla, 

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

 
13. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo 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:   
„Dodanie osobného motorového vozidla pre potreby MsÚ“ 

 
NEOTVÁRAŤ – KA 

 
     Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

     Ponuky zaslané po tomto termíne verejný obstarávateľ bude brať ako bezpredmetné.  

14. Termín doručenia predmetu zákazky:  

 

 do 06. apríla 2022 do 09.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnotené a verejný obstarávateľ ich vráti 
uchádzačom neotvorené. 

 
15. 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 jednotlivé časti 
predmetu zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

    
16.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o úspešnosti alebo neúspešnosti 
ich cenovej ponuky.  
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17. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
 podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu 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, 

      - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 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.  

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto   
obstarávaní.  

       

 

 

V Komárne, 25.03.2022                                                        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 / IBAN     ............................................................ 

 

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 na plnenie kritérií 

 

Verejný obstarávateľ:    Mesto Komárno 

Predmet zákazky:   „Dodanie osobného motorového vozidla pre potreby MsÚ“  

 

 

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

 

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

 

Názov tovaru 
Cena v € 
s DPH 

  Ponúknutá obstarávacia cena osobného vozidla  

  30 % akontácia  

  Financovaná hodnota   

  Výška splátok bez poistenia  

  Výška splátok s poistením  

  Kúpna cena po ukončení lízingu  

  Spracovateľské a administratívne poplatky  

 Ostatné poplatky  

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky v € 

 

hodnota DPH v €  

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

  
Technická špecifikácia predmetu obstarávania 

 
Dodanie nového alebo predvádzacieho  osobného motorového vozidla, pri dodržaní 
požadovaných technických parametrov rovnakých resp. vyšších. 
 
 
 

Osobný automobil Jednotka Minimum Maximum Presná 
hodnota 

Vypĺňa  
uchádzač 

Počet kusov ks - - 1  

Predvádzacie vozidlo km - 150 -  

Typ karosérie druh - - hatchback  

Zdvihový objem 
benzínového motora 

cm3 990 1500 -  

Palivo druh - - benzín  

Počet valcov ks 3 - -  

Výkon benzínového 
motora 

kW 70 - -  

Prevodovka druh 5 stupňová 
manuálna - -  

Počet dverí ks - - 5  

Počet sedadiel ks - - 5  

Farba karosérie odtieň biela, sivá, šedá, strieborná  

Pohon typ - - predný  

Rázvor mm 2500 - -  

Dĺžka vozidla/ 
vonkajší rozmer mm 4000 - -  

Poťah sedadiel druh - - látka  

 
 
 
 
 



 

                                                                              9  

 
 
 
 
 

Príloha č. 3b) 
  

Technická špecifikácia predmetu obstarávania – doplnková výbava 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       
 
 

 

Doplnková výbava Hodnota/ 
Charakteristika 

Vypĺňa 
uchádzač 

Centrálny systém zamykania s diaľkovým ovládaním áno  

Elektronický imobilizér áno  

Elektricky ovládané okná vpredu áno  

ABS, ESC, ASR áno  

Airbag na strane vodiča a spolujazdca s deaktiváciou airbagu na 
str. spolujazdca áno  

Bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy áno  

Radio, USB vstupy s reproduktormi áno  

DAB – digitálny rádiopríjem áno  

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá áno  

Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v 
pomere 60:40 áno  

Ručne nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách áno  

Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu vpredu a vzadu áno  

Parkovacie senzory vzadu áno  

Manuálna klimatizácia áno  

Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané áno  

Kotúčové brzdy vzadu 
 

áno  

Kontrola tlaku v pneumatikách áno  

Multifunkčný volant áno  

LED predné svetlomety s funkciou denného svietenia áno  

Predné hmlové svetlomety áno  

Pneumatiky 185/65 R15 88H áno  

Dojazdové koleso 
 

áno  


