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Výzva na predloženie ponuky 

 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a príkazu primátora 

č.7/2014 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

Názov: Mesto Trnava 

IČO: 00 313 114 

Kontaktná osoba: Mestský úrad v Trnave, Mgr. Jana Žišková – úsek komunikácie      

a marketingu 

Obec (mesto): Trnava 

PSČ:  917 71 

Ulica: Hlavná  

Číslo: 1 

Telefón: 033 3236 324 

Fax: 033 3236 400 

Elektronická pošta: jana.ziskova@trnava.sk 

Internetová adresa: www.trnava.sk 

 

2. Názov zákazky: 

Tlač periodika Novinky z radnice 

 

3. Miesto dodania:  

Trnava, Hlavná 1 

 

4. Kód CPV: 

Hlavný slovník: 79810000-5 

 

5. Predmet a rozsah zákazky:  

Predmetom zákazky je tlač periodika Novinky z radnice na základe dodaného 

grafického spracovania (zalomený text s fotografiami vo formáte PDF) minimálne    

10 x ročne.  

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky:  

             

Alternatíva 1 

Formát:  B5 

Náklad: 5000 ks 

Rozsah: 40 strán CMYK 

Vnútro: papier ofset 80 g 

Obálka 4+1, papier: 135g ONL 

Cena za tlač a dovoz periodika spolu s DPH (10%) : 
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Alternatíva 2 

Formát : B5 

Náklad: 5000 ks 

Rozsah: 40 strán čb 

Vnútro: papier ofset 80 g 

Obálka:  4+1,  papier 135g ONL 

Cena za tlač a dovoz  periodika spolu s DPH (10%) :     

 

Počas trvania zmluvy bude tlač každého aktuálneho periodika realizovaná                   

v alternatíve 1 alebo alternatíve 2. O vybranej alternatíve tlače rozhodne objednávateľ.

  

6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:  

Zmluva bude uzatvorená na obdobie jedného kalendárneho roka.  

Začiatok: 1. 1. 2015 

Ukončenie: 31. 12. 2015 

Dodanie tovaru: vždy prvý deň mesiaca aktuálneho vydania  

 

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokument, v ktorých sa uvádzajú:  

 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnavy, formou mesačnej 

fakturácie za skutočne dodaný tovar na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi 

verejným obstarávateľom a zhotoviteľom na obdobie jedného kalendárneho roka.  

 

8. Podmienky účasti: 

Uchádzač predloží:  

- Doklad o oprávnení podnikať - fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti 

k predmetu zákazky, t.j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní 

do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie. Originál, 

resp. úradne overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred podpisom 

zmluvy o dielo.  

- Zoznam referencií na podobný predmet zákazky za uplynulé 3 roky.  

 

9. Spôsob ocenenia:  

Uchádzač predloží cenovú ponuku na alternatívu 1 a cenovú ponuku na alternatívu 2.  

Uchádzač pri oboch alternatívach uvedie:   

-  jednotkovú cenu za 1 ks bez DPH, s DPH. 

- cenu za tlač a dovoz periodika spolu bez DPH a s DPH (10%) 

Uchádzač zároveň uvedie, či je platcom DPH.  

 

10. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

 

24. október 2014 do 12.00 h 

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 alebo 

osobne v podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová ulica č.3. 

 

 



 

Mesto Trnava 
Mestský úrad v Trnave 

Kancelária primátora 
Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava 

_________________________________________________________________________________ 

3 
 

 

Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme v uzavretom obale s označením 

NEOTVÁRAŤ a heslom „ Tlač periodika Novinky z radnice “ 

s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na 

predkladanie ponúk. 

 

11. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača a ceny špecifikovanej podľa 

bodu 9. tejto výzvy,  

2. vyhlásenie uchádzača, že porozumel podmienkam tohto ponukového konania         

a súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto ponukovom 

konaní, 

3. dokumenty v zmysle bodu 8. tejto výzvy. 

 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

 Najnižšia cena (vrátane DPH) 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ:   

- si vyhradzuje právo:  

 neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí 

výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet 

obstarania, 

 zrušiť ponukové konanie, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bolo 

vyhlásené.  

- Uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 

- Súčasťou ponuky sú aj obchodné podmienky uvedené v návrhu zmluvy o dielo, 

ktoré musí minimálne obsahovať zmluva o dielo uzatvorená s úspešným 

uchádzačom. 

 

V Trnave, dňa 10.10.2014                                        

                                              

 

                                                                            Ing. Pavol Tomašovič, v.r. 

                                                                            vedúci Kancelárie primátora                                                                         

 


