
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.

Č. ú.: 3400422003/5600

Pax: 053/442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO:00329614

VÝZVA
na priame rokovacie konanie

podľa § 58 pís b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákona č. 25/2006 Z. z.)

1.
1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 05201 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
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.

1.2. Kontaktná osoba verejného obstarávatel'a:
Meno: Ing. Andrea Jančíková - vedúca kancelárie primátora
Adresa: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Tel.: +42153/4152 613
E-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk

2. Identifikácia dodávateľa:
Názov: PRO GRUP, s.r.o.
Adresa sídla: Duklianska 1731/29,05201 Spišská Nová Ves
Telefón: +421 (O)534173781
e-mail: progrup@progrup.sk
/ČO:36610607
DIČ: 2022201456

3.
3.1. Názov zákazky: "Propagačná publikácia o Spišskej Novej Vsi"
3.2. Druh zákazky: podlimitná zákazka na poskytnutie služby zadaná podľa § 58 pís b) zákona č.

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:



"Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená
aspoň jedna z týchto podmienok:

b) tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo
z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. "

3.3. Stručný opis predmetu zákazky:
Jedná sa o dotlač publikácie o Spišskej Novej Vsi dodávateľorn, ktorý bol vybraný v roku
2009 prieskumom trhu, pretože v zmysle platného zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa jednalo o zákazku s nízkou
hodnotou.
Technická špecifikácia:

- tlačový formát A4 na šírku, rozsah cca 62 strán,
väzba: knižná tvrdá
obálka plnofarebná, lamino matné, UV lak
náklad: 2 000 ks,
vnútorná časť: plnofarebné, natieraný papier 135 g/m2

,

grafické práce - aktualizácia fotografií a sprievodných textov
tlač

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 9000,00 € bez DPH

5. Termín a miesto konania priameho rokovacieho konania:
5.1. Termín: 7.11.2013 o 10.00 hod.
5.2. Miesto: Radnica, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, zasadacia miestnosť na prízemí

6. Trvanie:
6.1. Lehota uskutočnenia služieb: 11.11.2013 - 25.11.2013
6.2. Trvanie zmluvy: do ukončenia diela

7. Doplňujúce informácie:
Podta:

7.1. § 59 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. - Verejný obstarávater spracuje zo stretnutia
zápisnicu.

7.2. § 59 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. - Verejný obstarávateľ zašle Úradu pre verejné
obstarávanie najneskôr 5 pracovných dní pred dňom odoslania výzvy Oznámenie,
v ktorom podrobne odôvodní použitie priameho rokovacieho konania a uvedie, ktorá
podmienka podra § 58 zákona č. 25/2006 Z. z. bola splnená, vrátane skutkového
vymedzenia.

8. Dátum odoslania výzvy na priame rokovacie konanie:
25.10.2013

V Spišskej Novej Vsi, CT~
PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta




