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

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
podľa zákona 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 pre verejné obstarávanie:

Ing. Andrea Kabátová
Telefón: 035/2851 223
E-mail: tender@komarno.sk

Kontaktná osoba pre technické a odborné veci:

Ing. Ivana Sólymosová
Telefón: 035 0851 331
E-mail: ivana.solymosova@komarno.sk

2. Predmet zákazky :

 Názov zákazky: Špeciálne tlačivá na miestne dane určené pre automatické
spracovanie a obálkovanie

 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.

 Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná Kúpna Zmluva.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom tejto zákazky je dodanie tovaru – formulárov, vhodných na potlač miestnych daní
prípadne výzvy, ktorý má na vhodných miestach umiestnené špeciálne tlakové lepidlo
s prípravou na potlač adresy. Formáty formulárov, ktoré požadujeme použiť v roku 2021
a 2022 pre jednotlivé automatické spracovanie sú B4 a B4 Long formuláre:

- formuláre pre obálkovanie B4 s doručenkou do vlastných rúk v roku 2021 – 20000 ks,

- formuláre pre obálkovanie B4 Long s doručenkou do vlastných rúk v roku 2021 –
17000 ks,

- obálkovanie B4, B4 Long formulárov v roku 2021 podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa,

- formuláre pre obálkovanie B4 s doručenkou do vlastných rúk v roku 2022 – 20000 ks,

- formuláre pre obálkovanie B4 Long s doručenkou do vlastných rúk v roku 2022 –
17000 ks,

- obálkovanie B4 a B4 Long formulárov v roku 2022 podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke vzory formulárov v počte 5 ks na každý typ
formuláru.



Ďalšia požiadavka - na pravej strane všetkých formulárov vytlačiť TU ODTRHNÚŤ. Súčasťou
tejto zákazky je aj poskytnutie služby – obálkovanie.
Úspešný uchádzač zabezpečí v roku 2021 zaobálkovanie formátov B4, B4 Long (cca 36000
ks) v termíne od 01.04.2021 – 30.05.2021.

Zaobálkovanie formulárov B4, B4 Long v roku 2022 zabezpečí, uchádzač (v množstve cca
36000 ks) v termíne, ktorý uvedie verejný obstarávateľ na základe požiadaviek, pričom
obálkovanie uskutoční uchádzač 1 krát do roka.

Požiadavku na obálkovanie oznámi verejný obstarávateľ uchádzačovi minimálne 5 dní
vopred.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky: 15.000 EUR bez DPH

5. Možnosť predloženia ponuky:

 Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2021 a 2022.

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

 Splatnosť faktúry 30 dní od doručenia.

7. Podmienky účasti uchádzačov:

 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.

 Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním riadeným organizáciám
alebo založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch TKO, na
zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.),

 Uchádzač predloží vo svojej ponuke vzory formulárov v počte 5 ks na každý typ
formuláru.

8. Náklady na ponuku:

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

9. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať:

 Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (príloha č. 1 Návrh uchádzača
na plnenie kritérií),

 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. 2
Všeobecné informácie o uchádzačovi),

 doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (Výpis z obchodného
registra),

 návrh zmluvy (príloha č.3 k tejto výzve na ponuku) podpísaný uchádzačom musí
obsahovať minimálne zmluvné podmienky tak, ako sú uvedené v tejto výzve na
predloženie ponuky v časti obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky,
prípadne doplnené o obchodné podmienky uchádzača, ktoré však nesmú byť
v rozpore s nami stanovenými minimálnymi zmluvnými podmienkami,



 čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním riadeným
organizáciám alebo založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch
TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.),

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:

„Špeciálne tlačivá na miestne dane určené
pre automatické spracovanie a obálkovanie“

– NEOTVÁRAŤ!

11. Termín doručenia cenovej ponuky:

 Do 10. novembra 2019 do 09.00 hod.

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované, cenové ponuky sa budú
brať ako bezpredmetné a v neporušenom stave budú vrátené uchádzačom.

12. Kritériá a hodnotenie ponúk:

 Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostaví poradie
uchádzačov, pričom kritériom je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky.

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

 Dôvodom na vylúčenie zo súťaže bude, ak uchádzač nepredloží ktorýkoľvek
požadovaný doklad uvedený v bode 9 tejto výzvy.

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

14. Použitie elektronickej aukcie:

 Áno – bude použitá elektronická aukcia. Vstupnými cenami budú ceny v listinnej
podobe tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky v predmetnom verejnom
obstarávaní.

 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ pokračovať
v postupe zadávania zákazky elektronickou aukciou.

 Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorých ponuky
predložené v listinnej podobe splnili určené podmienky a boli vyhodnotené zriadenou
komisiou.

 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových
cien upravených smerom nadol.

 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.



 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na
určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú
nové ceny upravené smerom nadol.

 Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich
vyhodnocovanie v reálnom čase.

 Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie
certifikovanom Úradom pre verejné obstarávanie.

 Ak do verejného obstarávania bude predložená len jedna cenová ponuka, verejný
obstarávateľ bude postupovať podľa § 54 ods. 15) Zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaná a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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 verejného
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa.

PhDr. Ingrid Szabó
      vedúca odboru



Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky : Špeciálne tlačivá na miestne dane a komunálny odpad určené pre
automatické spracovanie a obálkovanie.

Obchodne  meno: ....................................................................

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

Formuláre Množstvo
ks

Cena v €
bez DPH

Sadzba
DPH v €

Cena v €
s DPH

Formulár B4 s doručenkou 40 000

Formulár B4 Long s
doručenkou 34 000

Obálkovanie formulárov

Doprava formulárov a obálkovačky

Cena spolu (rok 2021 + rok 2022)

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

..........................................................................
Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej

osoby uchádzača - pečiatka podpis



Príloha č. 2

Identifikačné údaje uchádzača

( v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra))

Obchodné meno alebo názov spoločnosti:        ............................................................

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

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

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

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

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

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

IBAN: .............................................................

Banková inštitúcia: ............................................................

Štatutárny zástupca spoločnosti: ............................................................

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

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

Osoba určená pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii :

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

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

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

V ......................., dňa .................

Pečiatka, podpis ...............................................



Príloha č. 3
Návrh

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1. Kupujúci: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Zastúpený: Mgr. Béla Keszegh – primátor mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Komárno
Číslo účtu vo forme IBAN: SK1052000000000007408930

(ďalej len kupujúci)

2. Predávajúci:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Zapísaný v:
Bankové spojenie:
Banka vo forme BIC:
Číslo účtu vo forme IBAN:

(ďalej len predávajúci)

PREAMBULA

Podkladom pre uzavretie tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania v zmysle
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) spolu s výsledkom elektronickej aukcie
konanej dňa ........................ na predmet obstarávania „Špeciálne tlačivá na miestne dane určené pre
automatické spracovanie a obálkovanie“, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ.

Čl. I.
Predmet zmluvy

1.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na predmet zákazky „Špeciálne tlačivá na
miestne dane určené pre automatické spracovanie a obálkovanie“.

1.2 Predmetom zmluvy je dodanie tovaru a služby v roku 2021 a v roku 2022 v dohodnutej  cene
a kvalite.

1.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar a poskytnuté služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy prevziať a zaplatiť
kúpnu cenu.

Čl. II.
Termíny dodávky a miesto dodania

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu uvedenom v  predmete tejto zmluvy a v dohodnutej
kvalite v roku 2021 najneskôr do 20.2.2021, v roku 2022 v termíne podľa potrieb kupujúceho.

2.2 Zaobálkovanie formulárov B4, B4 Long predávajúci vykoná v roku 2021 v termíne od 01.04. -
30.05.2021, zaobálkovanie formulárov B4, B4 Long v roku 2022 zabezpečí predávajúci v termíne,



ktorý uvedie kupujúci na základe požiadavky MsÚ.

2.3 Miestom dodania a obálkovania je: Mesto Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.

Čl. III.
Množstvo a rozsah dodania

3.1 Formuláre pre obálkovanie B4 s doručenkou do vlastných rúk v roku 2021 – 20000 ks.

Formuláre pre obálkovanie B4 Long s doručenkou do vlastných rúk v roku 2021 – 17000 ks.

Formuláre pre obálkovanie B4 s doručenkou do vlastných rúk v roku 2022 – 20000 ks

(orientačné množstvo).

Formuláre pre obálkovanie B4 Long s doručenkou do vlastných rúk v roku 2022 – 17000 ks
(orientačné množstvo).

Na pravej strane všetkých formulárov vytlačiť -  TU ODTRHNÚŤ.

Obálkovanie B4, B4 Long formulárov v roku 2021 v množstve (cca 36000 ks) vykoná predávajúci
v termíne uvedenom v čl. II. bod 2.2.

Obálkovanie B4, B4 Long formulárov v roku 2022 v množstve (cca 36000 ks) bude upresnené podľa
požiadaviek kupujúceho.

Čl.  IV.
 Cena

4.1 Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona  NR SR
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená cenovou
kalkuláciou predávajúceho v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane
DPH a iných zákonom stanovených príplatkov a poplatkov.  Zmluvná cena je konečná.

4.2 Celková sumarizácia ceny predmetu tejto zmluvy:
Cena celkom za celý predmet zákazky bez DPH v Eur ........................................
DPH / sadzba v % ................ a suma DPH v €/ ........................................
Cena celkom za celý predmet zákazky s DPH v Eur ........................................

4.3 Ceny sú platné počas trvania zmluvy.

4.4 Náklady, ktoré nie sú osobitne uvedené v popise položiek, ale s nimi bezprostredne súvisia, sú
v položkách započítané.

4.5 V kúpnej cene je zahrnutý aj dovoz tovaru – všetkých formulárov B4 a B4 Long a poskytnutie služby,
t.j. obálkovanie.

Čl. V.
Vlastnícke právo

5.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy po zaplatení kúpnej ceny  /vrátane DPH/.

Čl. VI.
Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Kupujúci neposkytuje predávajúcemu žiadny preddavok na predmet zmluvy.



6.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet tejto zmluvy dohodnutú cenu na základe faktúr vystavených
predávajúcim.

6.3 Faktúry budú vystavené štyri. Jedna faktúra bude vystavená v roku 2021 za dodávku tovaru
/formulárov na potlač miestnych daní formátov B4 a B4 Long/. Druhá faktúra bude vystavená v roku
2021 za poskytnutie služby /zapožičanie obálkovačky spolu s obsluhou na obálkovanie formulárov
B4, B4 Long/. Tretia faktúra bude vystavená v roku 2022 za dodávku tovaru/formulárov na potlač
miestnych daní formátov B4 a B4 Long/. Štvrtá faktúra bude vystavená v roku 2022 za poskytnutie
služby /zapožičanie obálkovačky spolu s obsluhou na obálkovanie formulárov B4, B4 Long/.

6.4 Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR.
6.5 Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu.

Čl. VII.
Zmluvné pokuty

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci nedodá celý predmet zmluvy v dohodnutých termínoch
podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, zaplatí predávajúci zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkového
predmetu zmluvy za každý deň omeškania dodávky, pričom o výšku zmluvnej pokuty bude znížená
kúpna cena predmetu zmluvy.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude kupujúci v omeškaní s platbou za dodávku predmetu zmluvy,
uhradí predávajúcemu úrok z omeškania 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania
úhrady faktúr.

Čl. VIII.
Zodpovednosť za vady a záruky

8.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia podľa príloha č. 1 k tejto
zmluve zmluvne dohodnuté vlastnosti, že nemá chyby, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo
schopnosť jeho používania k zmluvne dohodnutým účelom.

8.2 Ak kupujúci prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. Na
žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť,
i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia
o reklamácii predávajúci. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená
predávajúcim, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka.

8.3 Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou,
obsluhou a údržbou.

8.4 Záručná doba na predmet zmluvy je ...... roky /doplní predávajúci/.
8.5 V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného

zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka.

9.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

Čl. X.
Riešenie sporov

10.1  Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým
dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený
k rozhodnutiu príslušného súdu podľa sídla kupujúceho.



Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

11.1  Všetky práva a povinnosti zmluvných strán ako aj otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

11.2  Doplnenia oproti pôvodnému dojednaniu môžu byť riešené dodatkom k tejto zmluve v písomnej
forme po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

11.3  Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých predávajúci dostane dve vyhotovenia
a kupujúci dve vyhotovenia zmluvy.

11.4  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu druhou zo zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni uverejnenia zmluvy na internetovej stránke kupujúceho  v zmysle §-u 47
Občianskeho zákonníka.

11.5  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2022.
11.6  Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými

a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok.

11.7  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

11.8  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Cenová kalkulácia (cenová ponuka)
predmetu zákazky.

V Komárne, dňa  .......................                       V ...................., dňa  ..................

za objednávateľa

Mesto Komárno zastúpené

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

za zhotoviteľa


