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VV  ÝÝ  ZZ  VV  AA  
na predloženie cenovej ponuky 

  
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa Smernice č. 2/2017 pre vykonávanie verejného obstarávania  
 
1.   
1.1  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: 00 329 614 
DIČ: 2020717875 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  

1.2.  Kontaktná osoba obstarávateľa:  
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi a poskytovanie informácií: 
Meno: Ing. Andrea Jančíková – vedúca oddelenia kancelárie primátora 
Adresa: Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 41 76 613 
e-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk 

2.   
2.1. Názov zákazky: „Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor " 
2.2.  Druh zákazky: poskytnutie služby  
2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská 

Nová Ves 
2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79800000-2, 
2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: predmet zákazky nie je delený na časti 
2.6.  Stručný opis predmetu zákazky:  

- printové mesačné periodikum Mesta Spišská Nová Ves, 
- obsah: novinárske spracovanie diania z územia mesta a okolia, 
- grafický a obsahový návrh,  
- tlačový formát: A3, 
- väzba: V1,  
- rozsah: 32 strán,  
- náklad: 13 700 ks, 
- obálka: 4+4, papier: 115 g/m2, ofsetový papier, 
- vnútorná časť: 1+1, papier: 80 g/m2, 
- sadzba, 
- korektúry pred tlačou a podľa pokynov objednávateľa, 
- podklady na tlač dodávané na filmových osvitoch, 
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- tlač, 
- skladanie, 
- dodanie výtlačkov na požadovanú adresu objednávateľa: 

13 500 ks výtlačkov na: Slovenská pošta 1, Štefánikovo námestie, (hlavná pošta), 052 01 Spišská 
Nová Ves,  

 200 ks výtlačkov na: Radnica, Kancelária primátora, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves. 
3.  Stanovenie postupu zadávania zákazky:  

Verejný obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania 
zákazky podľa Smernice č. 2/2017 pre vykonávanie verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z. 
ako zákazku s nízkou hodnotou, keďže ide o službu nie bežne dostupnú na trhu 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky:  
4 134,- eur  bez DPH / 1 mesiac, t .j. 49 608,- eur bez DPH za celý predmet zákazky (celé dielo). 

5.  Mena a ceny uvedené v ponuke: 
5.1.  Uchádzačom navrhovaná konečná cena za obstarávaný predmet zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta. 
5.2.  Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

5.3.   Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky a celé obdobie poskytovania 
služieb, vyplývajúca zo zmluvných podmienok.  

5.4.  Uchádzač uvedie navrhovanú konečnú cenu v zložení: 
-  navrhovaná konečná cena bez DPH v EUR, 
-  sadzba DPH v %, 
-  výška DPH v EUR, 
-  navrhovaná konečná cena vrátane DPH v EUR. 
Skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

6.  Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač predloží doklad preukazujúci oprávnenie vykonávať službu, ktorú bude na základe uzavretej 
zmluvy poskytovať. 

 
7.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
7.1.  Kritériami na vyhodnotenie ponúk je: 

 -  navrhovaná konečná cena vrátane DPH/celkom v EUR   – váha: max. 60 bodov, 
 -  grafický a obsahový návrh      – váha: max. 40 bodov. 
7.2.   Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením určených maximálnych bodov. Odstupňovanie 

ohodnotenia kritéria je po piatich bodoch v zostupnom poradí: 
- najnižšia cena má 60 bodov, vyššia cena max. 55 bodov atď. v zostupnom poradí, 
- najoriginálnejší a najvyhovujúcejší grafický a obsahový návrh má 40 bodov, ostatné návrhy budú 

ohodnotené v zostupnom poradí po piatich bodoch. 
7.3.  Ponuke s najvyšším maximálnym počtom bodov sa pridelí poradové miesto 1., ponuke s druhým 

najvyšším počtom bodov sa pridelí poradové miesto 2. atď. Najvhodnejšia ponuka je tá, ktorá dosiahne 
najvyšší počet bodov pridelený všetkými členmi komisie. 

7.4.  Jednotlivé ponuky budú hodnotené každým členom komisie samostatne. Počet bodov určí každý člen 
komisie porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za obstarávaný predmet zákazky, vyjadrených 
v EUR vrátane DPH/celkom a posúdením predloženého grafického a obsahového návrhu každého 
uchádzača. Spočítaním bodov pridelených ponukám jednotlivých uchádzačov za všetkých členov 
komisie sa stanoví konečné poradie uchádzačov. 

7.5.   Úspešnosť ponuky: Najúspešnejším bude ten uchádzač, ktorý v konečnom poradí získa najviac bodov. 
Ostatní uchádzači budú neúspešní. 

7.6.   V prípade, ak úspešný uchádzač alebo uchádzači (vyhodnotení v celkovom poradí úspešnosti 
uchádzačov na 1. mieste) odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy do 3 dní odo dňa, kedy boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní, 
verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí, odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému 
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obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 3 dní odo 
dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.  

8.  Lehota viazanosti ponuky:  
8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 15. 2. 2020. 
8.2.  V prípade, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa, môže to mať odkladný účinok na 

konanie verejného obstarávateľa. Ak bude z týchto dôvodov ohrozený termín lehoty viazanosti ponúk, 
verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk 
s príslušným odôvodnením predĺženia. 

8.3. Ak bude predĺžená lehota viazanosti ponúk, uchádzači budú svojou ponukou viazaní do uplynutia 
verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

9.  Elektronická aukcia:  
Nepoužije sa. 

10.  Označenie obálky ponuky:  
10.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka       

musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

10.2.  Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, prípadne 
zapečatená/zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu 
10.3. tejto výzvy. 

10.3.  Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 
a) adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, t .j. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 

Spišská Nová Ves, 
b) identifikácia uchádzača (obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania), 
c) označenie „Verejné obstarávanie  Informátor - NEOTVÁRAŤ!“ 

11.  Náklady na ponuku:  
11.1.   Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
11.2.  Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 10.3. a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 

bodu 12, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania a 
budú archivované verejným obstarávateľom 10 rokov. 

12.  Lehota a miesto predkladania ponúk:  
12.1. Lehota: do 15. 1. 2020 do 14:00 hod. 
12.2.   Miesto:  

Doručenie poštou na adresu:  Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,  
 052 70 Spišská Nová Ves. 
Pri osobnom doručení na adresu: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Podateľňa 

(prízemie, č. dverí 106), v pracovných dňoch počas stránkových 
hodín: 

    po, ut, št:  08:00 hod. – 15:30 hod. 
    st:  08:00 hod. – 16:30 hod. 
    pia:   08:00 – 14:00 hod. 

12.3.  Forma: Celá ponuka sa predkladá spolu v jednej obálke/obale. 
13.  Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  

Nie 
14.  Otváranie ponúk: 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 16. 1. 2020 o 09:00 hod. 
15.  Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  
  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne 
ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  
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16.  Podmienky týkajúce sa zmluvy:  
  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na poskytnutie služby.  
17.  Trvanie: 
17.1. Lehota dodania predmetu zákazky: začiatok plnenia zákazky je do 96 hodín odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy na poskytnutie služby. 
17.2. Trvanie zmluvy: zmluva bude podpísaná na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti. 
18.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  
18.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

18.1.1.   Nebude predložená ani jedna ponuka,  
18.1.2.   Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
18.1.3.  Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na  

predloženie cenovej ponuky, 
18.1.4.   Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
18.1.5.   Ponuku predloží uchádzač, ktorý nebol vyzvaný na jej predloženie. 

19.  Doplňujúce informácie:  
19.1. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku samostatne sám za seba.  
19.2.  Ak uchádzač predloží ponuku, pre verejného obstarávateľa to znamená, že súhlasí s podmienkami 

súťaže. 
19.3.  Ponuka musí byť predložená v jednom originálnom vyhotovení a podpísaná oprávnenou osobou. 
19.4.  Formálna úprava ponuky:  

Každá časť ponuky musí byť pevne zviazaná, očíslovaná (vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými 
číslicami) a parafovaná oprávnenou osobou na každej strane. Zviazanie musí byť také, aby 
neumožňovalo vyberanie listov.  

19.5.  Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 
12.2. a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 12.1.. 

19.6.  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
19.7.  Verejný obstarávateľ je oprávnený v prípade doručenia ponuky od iného ako osloveného uchádzača 

postupovať podľa bodu 18.1. alebo takúto ponuku neakceptovať a doručenú obálku vrátiť späť 
odosielateľovi. 

 
 
V Spišskej Novej Vsi,  dňa 23. 12. 2019 
  
 Ing. Pavol Bečarik  
 primátor mesta 


