
    
 

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
ZÁKAZKA  NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB 

(v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znení a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o VO ) 

 

Tlačové služby so zabezpečením tlače a autentifikáciou 
 
 

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa : 
Názov : Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo : Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 
Telefón : 045-6787199  
Fax: 045-6787155 
Kontaktná osoba: Bc. Peter Paulík 
e-mail : peter.paulik@ziar.sk 
 

 2.         Predmet zákazky:  Tlačové služby so zabezpečením tlače a autentifikáciou  

     2.1 Zákazka na uskutočnenie poskytnutie služieb.  
          Druh zákazky:   Prieskum trhu 
    2.2 Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výber dodávateľa poskytnutie poskytovateľa služieb  –   

Tlačové služby so zabezpečením tlače a autentifikáciou. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu Výzvy – 
Opis predmetu zákazky. 

   
   2.3   Kód zo spoločného slovníka obstarávania:  Hlavný slovník CPV  
                                                              72610000-9 – počítačové podporné služby 
                                                              48773000-7 obslužné programy na tlač 
                                                              48772000-0 obslužné programy na kompresiu dát 
 
  2.4   Bežná dostupnosť na trhu : NIE 
         Jedná sa o  službu, ktorá je uskutočňovaná na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných 

požiadaviek. 
 
          Predpokladaná hodnota zákazky : Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH podľa § 5, zákona 

o VO je  11 500,00 EUR bez DPH.    
 
                                                               

3.   Miesto a termín dodania predmetu zákazky  :    
      3.1 Miesto: Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46,  Žiar nad Hronom 

3.2 Termín dodania : Do  31.12.2016. 
  

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
    Nie .Predmet zákazky nie je možné  predkladať  na jednotlivé časti. 
 
5.   Možnosť predloženia variantných riešení:  
 NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať  vo variantných riešeniach 
. 
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  
   6.1  Financovanie bude realizované z rozpočtových finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.  
   6.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu  

vystaveného zmluvným partnerom.  
   6.3  Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. 
   6.4  Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.   
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  7.  Cena a spôsob  určenia ceny 
      Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v euro, v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách        

v platnom znení, špecifikovaná ako cena maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 
zákazky aj vrátane DPH .      

      Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie spôsob navrhovanej ceny celkom a zároveň   
      uvedie, že nie je platcom DPH.    
      V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH jeho cena sa bude brať ako cena konečná vrátane  DPH   ( 

zákona č.  18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ).   
 

 
 8.   Uplynutie lehoty  na predkladanie cenových ponúk: 

     a) lehota na predkladanie ponúk  - dátum :  26.10.2015,  čas : do 10:00 hod. 
   b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne  na tej istej adrese,        

v uzatvorenom obale označenom  „Prieskum trhu – Tlačové služby so zabezpečením tlače a 
autentifikáciou „ -  NEOTVÁRAŤ. 

c) e-mailom na adresu: peter.paulik@ziar.sk            
d) ponuky sa  predkladajú v slovenskom jazyku a €.                        

         
 9.      Kritéria na hodnotenie ponúk : 

   Verejný obstarávateľ bude  vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona o VO  – 

najnižšej ceny.       Jediným  kritériom na posúdenie predmetu zákazky je celková najnižšia cena  spolu v €  

s DPH za predmet zákazky – Tlačové služby so zabezpečením tlače a autentifikáciou. Úspešným 

uchádzačom  sa stane uchádzač, ktorý splnil podmienky  účasti  a predložil ponuku s celkovou najnižšou 

navrhovanou   cenou  spolu v €  s DPH za predmet zákazky – Tlačové služby so zabezpečením tlače a 

autentifikáciou.  Cenová ponuka  bude zaslaná formou nasledujúcej tabuľky: 

 

 

Predpokladaný počet 
výtlačkov A4 

Náklady na daný 
počet výtlačkov 
(bez DPH) 

Paušálny poplatok 
za 14 mesiacov 
(bez DPH) 

Celková suma 
(bez DPH) 

Celková suma 
zákazky          
(s DPH) 

580 000 ks 
čiernobielo 

 

 

 

 

23 300 ks farebne  

 

 

10.    Lehota viazanosti ponúk: 
         Do 31.12.2015 
 
11.   Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:  

   Plnenie  bude na základe  zmluvy na poskytnutie služby. 
      

12.   Zábezpeka ponúk: 
       Nepožaduje sa 
 

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

 
 14.   Požadované doklady: 

 Úspešný uchádzač  predloží  pri podpise zmluvy   originál alebo úradne overenú kópiu dokladu 
o oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu ( §26 ods.2  písm. f 
zákona o VO ) .  
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 16.   Ďalšie informácie: 
 16.1 V zmysle platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o znení a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere 
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nie je podlimitná   
ani nadlimitná  ( § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o znení a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie je možné podať námietky; 

 16.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v 
prípade ak:  

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;  

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  
 16.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky; 
 16.4  Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil všetky podmienky účasti a ponúkol 

najnižšiu cenu na uvedený predmet zákazky.  
     
 
 
 

               
V Žiari nad Hronom, 19.10.2015                    
 
 
 

                                                                              Ing. Juraj Miškovič 
                                                                                                                              prednosta   

 
 
 
 
Príloha:  1/  Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka 
              2/ Opis predmetu zákazky  
 

                                                                                                                                  
 

                                           
 

 
 


