
  
  

VV  ÝÝ  ZZ  VV  AA  

nnaa  pprreeddlloožžeenniiee  cceennoovveejj  ppoonnuukkyy  
((PPRRIIEESSKKUUMM  TTRRHHUU))  

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Mesto Spišská Nová Ves 
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 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 
 
Kontaktná osoba obstarávateľa:  
Ing. Andrea Jančíková, kancelária primátora, mestský úrad, Radničné námestie 7, t. č. 053/4176 613, 
andrea.jancikova@mestosnv.sk 
 
Druh zákazky: Dodanie služby (zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona) 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky 
 
Stručný opis predmetu zákazky:  
Predmetom cenovej ponuky je dodanie služieb podľa súpisu vrátane dopravy na adresu kontaktnej osoby 
obstarávateľa. 

Špecifikácia Jednotka Počet jednotiek za rok  

Grafický návrh, sadzba a tlač 
plagátov Kam za kultúrou,  
formát  A2, plnofarebná tlač  

Ks 2 000 

 
Mena a ceny uvedené v ponuke: 
Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, vedená v ponuke  
uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta. 
 
Cena predmetu zákazky musí byť stanovená 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 NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľné a jasné. 



 
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle  príslušných predpisov ( ďalej len „zdaniteľná osoba“), 
navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení: 
· navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH,  
· sadzba DPH v %,  
· výška DPH v EUR,  
· navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH.  
 
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR.  
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  
 
Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, ktorý vychádza zo špecifikácie ceny 
predloženej uchádzačom.  
 
Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  
Grafický návrh, lehota mesačného dodania od poskytnutia podkladov obstarávateľom vyjadrená v hodinách, 
cena vrátane DPH/celkom v EUR  za dodanie celého predmetu zákazky. 
 
Lehota viazanosti ponuky:  
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia  
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31. 3. 2014. 
 
Náklady na ponuku: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 
Lehota a spôsob predkladania ponúk: 
Lehota: do 7. 2. 2014 do 09:00 hod. 
Spôsob: Ponuku  zašlite e-mailom na adresu: andrea.jancikova@mestosnv.sk 
 
Termín dodania služby: Mesačné plnenie od marca 2014 do decembra 2014, t. j. spolu 10x. 
 
Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk: 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.  
 
Podmienky týkajúce sa zmluvy: 
Výsledkom bude uzatvorenie objednávky na predmet dodania. 
 
Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk:  
V Spišskej Novej Vsi, dňa 5. 2. 2014 
 
 
 

 PhDr. Ján Volný, PhD. 
       primátor mesta 

 


