
 
 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 

(v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

 

„Tlač mestských novín“  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
   Názov:  Mesto Žiar nad Hronom                                          
     Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

 IČO: 00321125 
    Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) 

 
      Kontaktná osoba: 
      Mgr. Martina Klacek 
     Telefón: 045/678 71 36,         
  Fax: 045/6787155                                                      
     Elektronická pošta: martina.klacek@ziar.sk 
  
2. Predmet zákazky: Tlač  mestských  novín 

3. Slovník spoločného slovníka obstarávania (CPV):   
        Hlavný slovník:  79810000- 5 Tlačiarenské služby 
  
  

 
 Doplňujúce predmety 
 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká a časopisy. 
 22210000-5 Noviny. 

 
4.  Opis predmetu zákazky: 

 Predmetom zákazky je tlač dvojtýždenníka Mestské noviny  za účelom  zabezpečenia informovanosti 
obyvateľov  mesta Žiar nad Hronom o politike samosprávy, o dianí v meste a o ďalších mnohých 
skutočnostiach. Každé číslo dvojtýždenníka Mestských novín verejný obstarávateľ požaduje 
v celkovom náklade najmenej 7.620 výtlačkov podľa aktuálneho počtu schránok evidovaného 
Slovenskou poštou.   

 
Charakteristika: 
Výstup: tlačová príprava z dodaných PDF súborov, tlač, distribúcia  
Formát novín: A3 (297x420 mm) s odchýlkou šírky alebo výšky do 10% 
Rozsah tlače: 12 strán formátu A3  
Papier: gramáž 45-49 gr/m2,štandardný novinový papier,  belosť 60-70-72% 
Farebnosť: plnofarebná tlač 
Náklad:  najmenej 7 620 ks/ 1 vydanie 
Počet vydaní: 75/36 mesiacov 

  
        
5. Predpokladaná hodnota zákazky :   45 866,90,-  € bez DPH  
 
    
6. Miesto dodania predmetu zákazky:   

 Mesto Žiar nad Hronom,  Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom        
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7. Lehota poskytnutia služby: 

Do 31.12.2023. 
       
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
 NIE. Predmet zákazky nie je možné  predkladať na jednotlivé časti. 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  

  NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať  vo variantných riešeniach  
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada za plnenie 
predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobný stykom, bez poskytnutia zálohy alebo 
preddavku, so splatnosťou 30dní, a to na základe jednotlivých faktúr. Jednotlivé faktúry za plnenie 
predmetu zákazky poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi, vždy po skončení kalendárneho 
mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.    

                         

11. Spôsob stanovenia ceny:   
 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady 
spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna 
a vyjadrená v € za celý predmet zákazky.  

 Uchádzač navrhované ceny uvedie v zložení: 
- navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH 
- sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v € 
- navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH 
-      ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie celkovú cenu za predmet zákazky 

v EUR, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
 

12. Podmienky účasti záujemcov a spôsob ich preukazovania v ponuke:   
 
V zmysle § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

12.1. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý je oprávnený poskytovať danú službu, 
12.2. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 

zúčastniť len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o 
verejnom obstarávaní doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 
 

13.     Predloženie cenovej ponuky: 
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe 
(emailom uvedeným v bode 1. tejto Výzvy) v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených 
v týchto súťažných podkladoch:  

a) lehota na predkladanie ponúk – dátum:  do  18.12.2020, čas: do 10.00 hod 



 

   
 

 

 

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v € 
 

 
14. Požiadavky na obsah ponuky: 
 a)  Doklady požadované v bode 12 tejto výzvy 

 
V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v bode 5 tejto výzvy si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo cenové ponuky uchádzačov neakceptovať, súťaž zrušiť a  zmluvu, 
ktorá je výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 
neuzatvoriť.   
 

15.   Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je  najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky. 
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( § 3 ods. 
3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)  Cenovú ponuku uchádzača 
s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.  

 
16.     Lehota viazanosti ponúk: 

              Do 31.3.2021 
 

17.     Výsledok postupu zadávania zákazky:  
    Výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bude Zmluva 

dielo uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, ktorý splnil všetky podmienky účasti 
a predložil cenovú ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky.   

 
18.     Zábezpeka ponúk: 
          Nepožaduje sa 
 
19.    Vyhradenie zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: 
   Zákazka  nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 
 
20   Ďalšie informácie: 
20.1 Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich obsah 

a informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera. 
20.2 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaná 

v zákone o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, postupuje podľa 
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní, t.z. zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ za 
účelom oslovenia čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov zverejní túto výzvu: 

 na webstránke mesta Žiar nad Hronom v časti Verejné obstarávanie. 
20.3 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá 

uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný 
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov uchádzača predložených 
v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.  

.  
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

 

 
V Žiari nad Hronom, 09.12.2020 
 
 

 
                                                                                                               Ing. Juraj Miškovič 
                                                                                                                     prednosta 

 
 
 
 

 
Prílohy:   
1/  Špecifikácia predmetu zákazky 
 
 
 
 
 
  
 


