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Prieskum trhu - Výzva na predloženie ponuky 
V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 14/2010   

- zákazka s nízkou hodnotou 
( ďalej len „ zákon ” ) 

 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Mesto  Trnava                                             
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Ing. Lukáš Královič              
Obec (mesto): Trnava        PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová         Číslo: 3 
Telefón: 033/3236385              Fax:033/3236400   
Elektronická pošta: lukas.kralovic@trnava.sk      
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou (tovary, služby alebo práce ) :  

Inzercia v lokálnych periodikách – „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“      
 
                                                               
3.      Miesto dodania: Trnava a okolie 
 
 
4.      Rozsah zákazky:     

 
Predmetom zákazky je uverejnenie informačných článkov k projektu „Skládka odpadu 

Boleráz – rekultivácia“ na základe vstupných informácií objednávateľa v lokálnych, resp. 
regionálnych periodikách. 

 

Počet uverejnení informácií: 5x 

Špecifikácia: propagačný článok alebo plošná inzercia, plnofarebne, informácia bude 

zahŕňať textovú časť, fotografie, logá EÚ, Ministerstva životného prostredia SR, 

Operačného programu Životné prostredie, prípadne iné,  

Formát: rozmery plochy informácie min. 215 x 110 mm (plocha v rozmedzí 29000-

31000 mm2),  uverejnenie na bežnej strane v spravodajskej časti 

Náklad: min. 40 000 ks bezplatne neadresná distribúcia 

Periodicita: min. 1x / 2 týždne 

Distribúcia: Trnava, obce v okrese Trnava, povinne Boleráz, Bíňovce, Šelpice, 

Bohdanovce nad Trnavou, Dolná Krupá, Horná Krupá, Trstín, Horné Orešany, Dolné 

Orešany, Košolná 

 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :  marec 2013          
 ukončenie : august 2013 
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6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:   
 

Predmet zákazky bude financovaný z KF, zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta 
Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Zákazka sa realizuje v rámci projektu 
„Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“, ITMS 24140110164.  
Po overení prieskumu trhu bude vystavená objednávka na predmet zákazky. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                   

7.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 20.2.2013 do 12:00  hod. 
 

          Uchádzač predloží ponuku e-mailom s predmetom správy                                     
„Skládka odpadu Boleráz – inzercia - ponuka” v lehote na predkladanie ponúk na 
adresu lukas.kralovic@trnava.sk. 

  
   
8. Obsah ponuky 
          

Uchádzač musí v cene zákazky uviesť jednotkovú cenu na 1 uverejnenie. Celková 
cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva (5 x). 

 
 
9.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia 
ako limit v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej 
ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /.  

- uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky. 
- viazanosť ponuky do 22.3.2013. 
 

Dátum :  13.2.2013 

 

 
 
        Ing. Štefan Herceg, v.r. 
                            vedúci odboru 
 
 
 
 
Vybavuje : Ing. Lukáš Královič 
 


