
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku s nízkou hodnotou  

na poskytnutie služieb s názvom 
„grafické spracovanie a tlač publikácie Šalianske reminiscencie“ 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov: Mesto Šaľa 
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO: 00306185 
Telefón: 031/7705985 
Fax: 031/7706021 
Kontaktná osoba: Ing. Eliška Vargová 
e-mail: vargova@sala.sk 
 
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 
4. Komplexnosť dodávky: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania 
 
5. Predmet zákazky 
Tlačiarenské a príbuzné služby pre vyhotovenie publikácie: „Šalianske reminiscencie“  
 
6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Vyhotovenie publikácie v rámci dotácie na podporu kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sú to 
krátke poviedky, poviedky by mali byť doplnené čiernobielymi ilustráciami. 
Cena má obsahovať zalomenie, grafický návrh, grafické spracovanie, tlač a konečné 
spracovanie (finalizáciu) publikácie vrátane doručenia na miesto dodania predmetu zákazky.  
Grafický návrh musí byť odsúhlasený pred zadaním do tlače zo strany mesta. Podklady pre 
publikáciu budú poskytnuté vo formáte .doc. resp. ilustrácie v .jpg. 
 
Technické parametre: 
- formát: A5  
- rozsah: 60 strán 
- papier: 110g NP matný 
- obálka: 300g matný, väzba: lepenie v chrbte, balenie: do fólie 
- farebnosť: tlač 1/1, obálka 4/1 
- predpokladaný náklad: 250 ks 
 
Publikácia má obsahovať: 
- vetu: Projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj 
- oficiálne logotypy (Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesto Šaľa) 
 
Slovník spoločného obstarávania: 
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 
 
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
30.09.2011 
 
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
a) dňa 22. júla 2011 do 13.00 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese, 
c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený 
d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 



- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
- adresu uchádzača a označenie – „verejná súťaž - neotvárať“, 
- označenie- heslo súťaže „publikácia: Šalianske reminiscencie“ 

e) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR 
 
9. Vyhodnotenie ponúk: 
Dňa 22. júla 2011 o 14.00 hod. na adrese Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715, Šaľa 
 
10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie na podporu kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a rozpočtu mesta Šaľa na základe vystavenej faktúry po odovzdaní predmetu diela, lehota splatnosti je 
60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: doklad o oprávnení poskytovať službu súvisiacu s predmetom zákazky (výpis 
z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, iné) - fotokópia. Originál, alebo úradne osvedčená 
fotokópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača ako príloha zmluvy. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov môže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nahradiť potvrdením úradu (fotokópia). 
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva doklad o oprávnení 
dodávať tovar alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu 
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, 
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 
platných v krajine pôvod alebo v krajine sídla uchádzača. 
 
12. Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena vrátane DPH 
 
13. Obsah ponuky 
Ponuka uchádzača predložená v listinnej podobe musí obsahovať: 
a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 
b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s poskytnutím celej súťažnej ponuky Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju, pre prípadnú kontrolu procesu verejného obstarávania a súhlasí s tým, že NSK 
má právo ponechať si ktorúkoľvek časť súťažnej ponuky, prípadne jej fotokópiu pre služobné potreby. 
c) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e‐mail. 
d) Podpísaný návrh zmluvy o dielo 
e) Návrh na plnenie kritérií 
 
14. Ďalšie informácie 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia 

svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky 
schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom hodnotenom mieste v tejto súťaži 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom 
 
15. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa: 6.7.2011 
 
V Šali, dňa 6.7.2011 

Martin Alföldi 
primátor mesta 


