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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad Trnava, Odbor priemyselného parku a inovačných procesov, Trhová 3,
917 71 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kováčová
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: andrea.kovacova@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Návrh a realizácia tlačených a elektronických publikácií

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
13
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Trnava
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je spracovanie prezentačného DVD mesta Trnava a vyhotovenie 500 ks jeho kópií, návrh a tlač
3000 ks brožúry a 200 ks letákov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79341100-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 64216200-5,  79822500-7,  79961000-8,  79131000-1,  92111260-2 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predmetom zákazky je spracovanie prezentačného DVD mesta Trnava a vyhotovenie 500 ks jeho kópií, návrh a tlač
3000 ks brožúry a 200 ks letákov.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  17 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  01.01.2013
Ukončenie:  30.04.2014

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.Uchádzač
zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 26
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ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie
platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom
období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu/ ako dôkazy, že v predchádzajúcom
období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v
súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k finančným úverovým prostriedkom postačujúcim pre
úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup k finančným úverovým
prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy. Požadované
finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. uchádzač preukáže
predložením nasledovných dokumentov:•potvrdením banky/bánk, ktorej/ktorých je uchádzač klientom o schopnosti plniť
finančné záväzky, ktoré musí obsahovať nasledujúce informácie o tom, že:ozáujemca nebol za predchádzajúce dva
kalendárne roky 2010 a 2011 v nepovolenom debete,ov prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,ojeho
bežný účet nie je predmetom exekúcie.Potvrdenie banky/bánk predloží uchádzač ako originál, alebo úradne osvedčenú
kópiu, ktorá nesmie byť staršia ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.•čestné vyhlásenie podpísané
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej
banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie.•prehľadom o dosiahnutom obrate
v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky (2009, 2010, 2011) vo výške minimálne
60.000 EUR.Ročným obratom sa myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát.Pravdivosť tejto podmienky
uchádzač preukáže čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača a predložením výkazov ziskov a
strát osvedčených príslušným daňovým úradom.Odôvodnenie podmienky účasti: Všetky podmienky ekonomického a
financnéhopostavenia sledujú ciel nájst schopného dodávatela, ktorý si plnívšetky svoje záväzky vcas a riadne a je
schopný prefinancovatpredmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. Podmienky sú požadované v súlade s ustanovením a
odporúcaním §27 zákona o verejnom obstarávaní a sú primerané v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako
dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý
riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže: •Zoznamom poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky (2009, 2010, 2011) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľomobol verejný
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,obola iná osoba
ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, uchádzač predloží vyhlásenie o dodaní.V
zozname poskytnutých služieb musí byť zdokumentovaná realizácia minimálne troch zmlúv na obdobný predmet, ako
predmet zákazky, každá v hodnote min. 10.000 EUR bez DPH.Potvrdenie (referencia) odberateľa musí obsahovať:
oobchodné meno a sídlo verejného obstarávateľa/inej osoby, u ktorého/ktorej je referenčný list potvrdený; oobchodné
meno a sídlo dodávateľa; ostručný popis predmetu zmluvy/projektu, ktorý bude jednoznačne preukazovať splnenie
požiadavky verejného obstarávateľa pre danú referenciu; ofakturovanú sumu v EUR bez DPH; otermín plnenia zmluvy
(od-do, mesiac/rok); okontaktná osoba za odberateľa (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, aktuálny e-
mail);oosoba oprávnená konať v danej veci za verejného obstarávateľa/inú osobu (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne
telefónne číslo, aktuálny email); odátum, miesto, meno a podpis oprávnenej osobyOdôvodnenie podmienok účasti:
Predmetné podmienky vyplývajú z §28 ZVO a verejný obstarávatel týmito požiadavkami požaduje preukázat potrebné
technické zdroje uchádzaca pre danú zákazku, preverit primerané skúsenosti pri realizovaní dodávok tovaru rovnakého
alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky. že obstarávané výrobky zodpovedajú požadovaným
technickým špecifikáciám.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

3/2012
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  06.11.2012 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie
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IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  16.11.2012 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  16.11.2012 10:30
Miesto :  Na adrese kontaktného miesta.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení
podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení
podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Regionálny operačný program

VI.2.    Ďalšie informácie 
Komunikácia pri predkladaní žiadosti o sútažné podklady aposkytovaní vysvetlení a iné dorozumievanie medzi
verejnýmobstarávatelom a záujemcami/uchádzacmi sa bude uskutocnovatpísomne prostredníctvom pošty, elektronickou
poštou, osobne aleboich kombináciou. V prípade komunikácie elektronickými prostriedkamizáujemca/uchádzac túto
informáciu potvrdí aj písomne s dorucenímpoštovou zásielkou alebo osobne najneskôr do 3 dní odo dnaodoslania týchto
informácií elektronickými prostriedkami. Až nazáklade takto získaných informácií verejný obstarávatel
poskytnezáujemcovi sútažné podklady resp. vysvetlenie.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
25.10.2012
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