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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 Žiar nad Hronom
IČO:  00321125
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Želmíra Urgelová
Telefón: +421 456787136
Email: zelmira.urgelova@ziar.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ziar.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)
Iný (špecifikujte):  samospráva

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Tlač dvojtýždenníka Mestské noviny

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
15
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Slovenská pošta, Námestie Matice slovenskej, Žiar nad Hronom
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom obstarávania je výroba, tlač a distribúcia 37 vydaní Mestských novín v náklade 7 700 ks / 1 vydanie, počas
18 mesiacov. Vydávanie mestských novín bude prinášať informácie z chodu miestnej samosprávy, dôležitých udalostí,
ktoré majú dopad na obyvateľov mesta, z podujatí organizovaných mestom, z kultúry , zo športu.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79810000-5 

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

Celkové množstvo - výroba, tlač a distribúcia 37 vydaní Mestských novín v náklade 7 700 ks / 1 vydanie, počas 18 
mesiacov.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota/Od:  9 000,0000 Do :   14 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  18

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:  § 26 ods.1 písm. f) zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j.
uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zák. č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklad uvedený v § 26 ods. 2 e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov, platnom v čase
predkladania ponúk, podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3
zákona o VO. 

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nepožaduje sa.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. a)
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: - v zmysle § 28
ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2010, 2011,
2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dôkaz o plnení jednotlivých zákaziek uvedených v zozname potvrdí
odberateľ : ak odberateľom: 
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods.6 zákona o VO: Verejný
obstarávateľ požaduje predloženie predmetných dokladov z hľadiska zistenia čí uchádzač je schopný plniť požadovaný
predmet zákazky. Verejný obstarávateľ má za to, že predmetná podmienka účasti je primeraná vo vzťahu k predmetu
zákazky, keďže predmetom zákazky je poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie skutočnosti, že
uchádzač už v minulosti riadne a k spokojnosti zákazníka poskytoval službu, ktorú verejný obstarávateľ obstaráva. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna úroveň štandardov: Predložený zoznam poskytnutých služieb
musí obsahovať minimálne: - obchodné meno alebo názov odberateľa, - sídlo odberateľa, - celkovú cenu bez DPH
lehotu poskytnutia služby . Dôkaz o plnení jednotlivých služieb musí obsahovať nasledovné údaje: - identifikáciu
odberateľa (obchodné meno a sídlo) tak, aby bolo zrejmé, čí sa jedná o verejného obstarávateľa alebo inú osobu -
identifikáciu poskytovateľa služby -predmet zákazky - cena poskytnutej služby - termín dodania (uvedený vo forme
dátumu) - kontaktnú osobu odberateľa (titul, meno, priezvisko a tel. číslo) - dátum, podpis a pečiatku oprávnenej osoby
odberateľa . Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť min. 2 dôkazy o plnení jednotlivých služieb za predchádzajúce tri
roky , t. j. roky 2010, 2011, 2012, ktoré sa musia týkať služieb rovnakých ako je predmet tejto zákazky, kde finančné
plnenie pri každej z uvedených zmlúv predstavovalo v uvedenom období minimálne 10 000,- € bez DPH. V prípade, že
uchádzač nevie predložiť dôkaz o plnení jednotlivých služieb za uvedené obdobie troch rokov z dôvodu, že nebol
oprávnený poskytovať uvedené služby (nepodnikal v uvedenom období), predkladá dôkaz o plnení jednotlivých služieb
za obdobie trvania svojej činnosti. Doklady predkladané pre splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej a
odbornej spôsobilosti žiadame predložiť v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii a musia preukazovať platnosť. 
V zmysle Metodického usmernenia č. 133-5000/2011 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 01.03.2011 je možné
nahradiť potvrdenia o dodávkach vyhlásením uchádzača o ich dodaní iba vo výnimočných prípadoch, keď z objektívnych
dôvodov nie je možné predložiť potvrdenie odberateľa, napr. v prípade jeho zániku bez právneho nástupcu a pod. 
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

Spis 1752/2013, ev.č. 14876/2013
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:  03.05.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.05.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.05.2013 13:00
Miesto :  Miesto : Mestský úrad Ul.Š. Moysesa č.46 Žiar nad Hronom - zasadačka I. poschodie č. dverí 13
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a
výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie

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

VI.2.    Ďalšie informácie 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: nebude predložená ani
jedna ponuka,ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať
určeným požiadavkám,ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu, pri ktorej verejný obstarávateľ zabezpečí stanovenie
postupu potvrdenia o doručení predmetného dokumentu a záujemca/uchádzač je povinný stanoveným spôsobom
potvrdiť prijatie písomnosti. Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje pri poskytovaní a vysvetľovaní
súťažných podkladov, pri oznámení o vylúčení, pri vysvetľovaní ponuky, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o
výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom e-mailovej adresy zelmira.urgelova@ziar.sk, pričom záujemca je povinný
prijatie písomnosti potvrdiť stanoveným spôsobom. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady v elektronickej
forme a na základe mailovej žiadosti o poskytnutie SP. 
Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk a pri uplatnení revíznych
postupov, kedy sa vyžaduje listinná forma, a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených
lehotách. 

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
22.04.2013
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