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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

ZÁKAZKA NA DODÁVKU TOVARU 
(podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov) 

Propagačné materiály 

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 § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa pre styk s uchádzačmi: 
Bc. Martin Baláž; JUDr. Michaela Krnčoková 
Telefón: 045/678 71 79; 045/678 71 36 
Fax: 045/6787155 
Elektronická pošta: hovorca@ziar.sk;michaela.krncokova@ziar.sk 

2. Predmet zákazky: Dodávka propagačných materiálov 

3. Slovník spoločného obstarávania: 
Hlavný slovník (CPV): 22462000-6 Propagačný materiál 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka propagačných materiálov pre Mesto Žiar nad Hronom. Podrobný 
opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 7.000,00 Eur bez DPH 

6. Miesto a termín ukončenia predmetu zákazky: 
6.1 Miesto dodania: Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 45, 965 19 Žiar nad Hronom 
6.2 Termín dodania: do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Nie. Predmet zákazky nie je možné predkladať na jednotlivé časti. 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 
NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať vo variantných riešeniach. 

9. 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 na základe jednotlivých faktúr. 

10. Podmienky účasti záujemcov: 
Osobné postavenie: 
Podľa § 26 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní uchádzač na splnenie podmienok účasti predloží fotokópiu dokladu o oprávnení, ktorým 
preukáže, že je oprávnený dodať predmet zákazky. 
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11. Lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom: 

„Propagačné materiály " - NEOTVÁRAŤ. 

a) lehota na predkladanie ponúk - dátum: do 27.02.2015, čas: do 14.00 hod 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tej iste adrese, alebo 

e-mailom na adrese: michaela.krncokova@ziar.sk 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v € 

12. 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 
- 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) 

13. Požiadavky na obsah ponuky: 
a) Doklady požadované v bode 10 tejto výzvy 
b) Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

Návrh na plnenie kritérií musí byť spracovaný ocenením celého predmetu zákazky. Verejný 
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač určil presnú cenu predmetu zákazky vyplnením Návrhu na 
vyplnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Neakceptuje sa dodanie letáku, všeobecnej alebo 
inej alternatívnej ponuky, z ktorej bude jednoznačne vyplývať celková cena predmetu zákazky 
v požadovanom rozsahu. 

V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty 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 § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní neuzatvoriť. 

14. 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. 

15. Zábezpeka ponúk: 
Nepožaduje sa. 

16. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 
31.12.2016 

19. Ďalšie informácie: 
19.1 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 11 písm. a) tejto výzvy 

nebudú vyhodnocované v rámci zadávanie predmetu zákazky a budú záujemcom vrátené neotvorené. 
19.2 Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich obsah 

a informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera. 
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19.3 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 § 
9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

19.4 Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
19.5 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. 

19.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 16 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že komunikácia 
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční písomne 
prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou. 

V Žiari nad Hronom, dňa 23.02.2015 

Ing. Juraj Miškovič 
prednosta 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č. 1 

OPIS PREDMETU ZAKAZKY 

Tričko s potlačou 
logo mesta v strede hrude 
Materiál tričiek - 100 % bavlna 
Farba tričiek - biela 
Prevedenie - s krátkym rukávom, bez goliera 
tlač: dvojfarebná 
Veľkosti - „S", „M"; „L"; „XL"; 
Počet:300 kusov 

Tričko s potlačou detské 
Materiál tričiek - 100 % bavlna 
Farba tričiek - biela 
Prevedenie - s krátkym rukávom, bez goliera 
tlač: obojstranná, dvojfarebná 
Veľkosti detské - „S", „M"; „L"; 
Počet: 100 kusov 

Polotričko 
Materiál tričiek - 100 % bavlna 
Farba tričiek - navy 
Prevedenie - s krátkym rukávom, s golierom 
tlač: logo mesta vyšité na ľavej strane hrude 
Veľkosti: „S", „M"; „L"; XL 
Počet:100 kusov 

Pero s potlačou - logo mesta 
Plastové pero. 
Typ - guľôčkové s modrou náplňou 
S vymeniteľnou náplňou po vypísaní 
Dvojfarebná potlač - modrá a žltá, logo a nápis mesto Žiar nad Hronom 
Počet kusov: 500 

Reflexné pásky s logom mesta 
Rozmer: 340x30 mm 
Počet 500 ks 
Tlač: logo a nápis Žiar nad Hronom v čiernej farbe 

Hrnček s logom mesta 
Objem: 300 ml 
Počet 100 ks 
Farba: biela 

Tlač: dvojfarebná, modrá a žltá 

Diár na r. 2016 formátu A5 
Denný diár, formát: 14,3 x 20,5 cm, rozsah 352 strán. 
Počet listov: 350 
Počet 100 ks 
Farba: modrá 
Tlač: strieborná - logo mesta na prednej strane 
Papierová taška s potlačou - námet Logo mesta 
Papierová taška s úchytmi s krúteným uchom do rúk 
Rozmery: 305x170x340 mm, objem: 17,5 l, gramáž 90 g/m2 
Počet kusov: 500 
Jednostranná potlač z vrchnej strany s námetom Logo mesta Žiar nad Hronom 
Farba: eco (prírodná) 
tlač: jednostranná jednofarebná (čierna) 
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Magnetky 2 druhy 
Rozmery: 100x60 mm, 
Počet kusov: 500 
Materiál: plast 
tlač: plnofarebná 

Dáždnik vystreľovací, pevný 
Rozmery: 81 cm, priemer 104 cm, 
Počet kusov: 50 
Materiál: PE, drevená rukoväť, 
tlač: biela (logo mesta) 

Náramky na ruku s logom mesta 
Rozmery: odvod 20 cm a 16 cm (detské) 
farba: biela 
Počet kusov: 200 (20 cm), 400 (16 cm) 
Materiál: silikón 
tlač: žltá a modrá (logo mesta) 

Vypracoval: Bc. Martin Baláž, 23.02.2015 
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Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritérií 

Verejný obstarávateľ: 
Mesto Žiar nad Hronom 
Š. Moysesa 46 
965 19 Žiar nad Hronom 

Názov predmetu zákazky: 
Propagačné materiály 

Obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo záujemcu: 

1. Cena za dodanie predmetu zákazky 

Názov položky množstvo Jednotková 
cena 

v € bez DPH za 
ks 

Jednotková 
cena v € 
s DPH za 

ks 

Cena v € Cena v € Názov položky 
Jednotková 

cena 
v € bez DPH za 

ks 

Jednotková 
cena v € 
s DPH za 

ks 

bez DPH s DPH 

Tričko s potlačou 300 ks 

Tričko s potlačou detské 100 ks 

Polotričko 100 ks 

Pero s potlačou - logo mesta 500 ks 

Reflexné pásky s logom mesta 500 ks 

Hrnček s logom mesta 100 ks 

Diár na r. 2016 formátu A5 100 ks 

Papierová taška s potlačou - námet Logo 
mesta 500 ks 

Dáždnik vystreľovací, pevný 50 ks 

Magnetky 2 druhy 500 ks 
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Náramky na ruku s logom mesta 20 cm 200 ks 

Náramky na ruku s logom mesta 16 cm 400 ks 

Cena celkom bez DPH v € 

Výška DPH v € 

Celková cena s DPH v € 

2. Som platcom DPH: áno 
nie 

(nehodiace sa preškrtnite) 

V , dňa 

podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka 
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