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Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves 

 
 
 

Správa o zákazke 
 

v rámci verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytnutie služby: 
„Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov 

a výroba propagačného filmu o Slovenskom raji“ 
kód projektu: 22130220020 

 
podľa § 9 ods. 7 písm. f) a podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej iba „zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“) 
 
 

 
 
 
1) Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Mesto Spišská Nová Ves  
Sídlo:    Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
   Mestský úrad: Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu 
Zastúpený:   PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
IČO:    00329614 
DIČ:    2020717875 
IČ DPH:  neplatca DPH 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu:  3400422003/5600 
Štatutárny orgán: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
Kontaktná osoba:  BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. - Mgr. Pavol Biroš  
Telefón:  +421 915 926 640 
E-mail:   biros@bicsnv.sk  
 

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
  

 
Predmet zákazky: „Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov a výroba 

propagačného filmu o Slovenskom raji“  
 

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79340000-9 Reklamné a marketingové služby,  
 FG23-8 Pre cestovný ruch. 
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Hodnota zákazky: predpokladaná hodnota zákazky najviac (maximálne) 150 100,00,- EUR bez 

DPH, nasledovne: 
 

 Názov položky predmetu zákazky PHZ (v EUR)  
bez DPH max. 

1. 
Spracovanie a tlač (vydanie) image prospektu Národný park 
Slovenský raj 

44 200,00 

2. 
Spracovanie a tlač (vydanie) katalógu Aktivity a služby v 
Mikroregióne Slovenský raj - stravovacie a ubytovacie zariadenia, 
produkty a aktivity 

47 500,00 

3. 
Spracovanie a tlač (vydanie) populárnou formou spracovaných 
pravidiel pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj 

16 700,00 

4. Výroba propagačného filmu o Slovenskom raji 41 700,00 
 Spolu najviac (max.) 150 100,00 

 
 
2) Použitý postup zadávania zákazky:  

Verejná súťaž. 
 
 
3) Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania:  
 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku č. 84/2013 pod značkou 

6724 - MSS zo dňa 30. 4. 2013. 
 
 
4) Identifikácia vybratých záujemcov s odôvodnením ich výberu: 
 

1. PRO GRUP, s. r. o., Duklianska 29, 052 01 Spišská Nová Ves 
a 
Ing. Igor BOBÁK, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves 
Návrh skupiny uchádzačov na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuky (konečná cena predmetu 
zákazky vrátane DPH/celkom v EUR): 180 120,00,- 
Skupina uchádzačov: 

- splnila podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- splnila požiadavky na predmet zákazky podľa § 42 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

5) Identifikácia vylúčených uchádzačov s odôvodnením ich vylúčenia: 
Neboli vylúčení žiadni uchádzači. 
 

 
6) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Vylúčenie mimoriadne nízkych ponúk nebolo realizované. 
 
 
7) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením výberu jeho ponuky: 
 

1. PRO GRUP, s. r. o., Duklianska 29, 052 01 Spišská Nová Ves 
a 
Ing. Igor BOBÁK, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves 
Návrh skupiny uchádzačov na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuky (konečná cena predmetu 
zákazky vrátane DPH/celkom v EUR): 180 120,00,- 
Ponuka skupiny uchádzačov bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko skupina 
uchádzačov: 

- v rámci hodnotenia kritéria ponukovej ceny predložila prijateľnú ponuku pre 
verejného obstarávateľa.  
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Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám: 0 %. 

 
 
8) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

Rokovacie konanie alebo súťažný dialóg neboli použité. 
 
 
9) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa 

§ 108j ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: 
Rokovacie konanie bez zverejnenia pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti nebolo 
použité, preto lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a podiely podľa § 108j ods. 1 písm. k) zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k tejto zákazke nerelevantné. 

 
 
10) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní: 
Rámcová dohoda pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti nebola použitá, preto 
lehoty podľa § 108h ods. 2 č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k tejto zákazke 
nerelevantné. 

 
 
11) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

Neboli žiadne, použitý postup zadávania zákazky nebol zrušený. 
 

 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 1. 7. 2013 
 
 
 
Mgr. Pavol Biroš      .............................................. 
odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie 
reg. číslo: U0647-649-2009 
 
 
Odsúhlasil a schválil za verejného obstarávateľa: 
 
PhDr. Ján Volný, PhD.      .............................................. 
primátor mesta Spišská Nová Ves 


