
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou realizovaná prostredníctvom elektronickej aukcie) 
 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bodu 3. § 3 

Smernice mesta Šaľa pre verejné obstarávanie na poskytnutie služby  
 „Grafické spracovanie a tlač pracovného zošita“ 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:                   Mesto Šaľa 
Sídlo:                      Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:                        00306185 
Telefón:                  031/7705981‐4 
Fax:                         031/7706021 
Kontaktná osoba:   Margita Simighová 
e‐mail:                    simighova@sala.sk     
 
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Mestský úrad v Šali, námestie Svätej Trojice 7, 927 15  Šaľa. 

 
3. Zmluva:  

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie Zmluvy o dielo, predmetom ktorej bude 
grafické spracovanie a tlač pracovného zošita za účelom realizácie aktivity – inovácia 
obsahu učiva vo vyučovaní regionálnej histórie a tvorby učebných materiálov v rámci 
Operačného  programu  Vzdelávanie,  v zmysle  §  3  ods.  4  zákona  č.  25/2006  Z.  z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon  o verejnom 
obstarávaní“).  

 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky  je grafické spracovanie a tlač pracovného zošita vo  formáte A4 
o počte  výtlačkov  1 000  kusov.  Pracovný  zošit  bude  mať  25  listov  okrem  obalu. 
Pracovný zošit bude farebný ako i fotografie v ňom. 
Požiadavka verejného obstarávateľa: 
• posledných 10 listov vložiť s perforáciou (možnosťou vytrhnutia použitej strany), 
• použitý materiál – vnútorné listy min. 80 gramový ofsetový papier 
                              – obal zošita min. 200 gramový lesklý papier 
• väzba lepená    
Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi grafický návrh aj s textom na 
CD nosiči. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 8.926,00 eur bez DPH. 
 



Spoločný slovník obstarávania 
79810000‐5 – Tlačiarenské služby 
79822500‐7 – Grafické návrhy 
 

5. Komplexnosť dodávky: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 
 

6. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 
 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Mesiac júl – august 2010. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prekontrolovať a 
odsúhlasiť s uchádzačom konečnú úpravu pracovného zošita. 
 

8. Lehoty v elektronickej aukcii: 
Medzi kolo: 23. 06. 2010 od 10.00 h  
Súťažné kolo: 25. 06. 2010 o 13.00 h 
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o účasť v e‐aukcii, sa nakontaktujú   e‐mailom na 
adresu  uvedenú  v bode  1.  Po  vyplnení  a zaslaní  prihlášky  do  e‐aukcie  bude 
uchádzačovi ‐ účastníkovi zaslaný verejným obstarávateľom desaťmiestny prístupový 
kľúč  pre  vstup  do  aukčnej  siene.  Pozvánka  na  účasť  v e‐aukcii  obsahuje  aj  návod 
v časti „Prihláška“. 
 

        9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:   
            a) dňa 23. 06. 2010  o 10:00 h. 
            b)  doručenie  poštou  na  adresu  verejného  obstarávateľa  uvedenej  v  bode  1  tejto  
                výzvy,  v  prípade  osobného  doručenia  uchádzači  odovzdajú  ponuku  do  podateľne  
                Mestského úradu v Šali. V prípade,  že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom  
                poštovej  zásielky,  rozhodujúci  je  termín  doručenia  ponuky  verejnému  
                obstarávateľovi. 
            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 „Grafické spracovanie a tlač pracovného zošita“.  
            Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
            Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
                                                                                                                                      
 
10. Podmienky otvárania ponúk:  
      Otváranie  obálok  s ponukami  sa  uskutoční  dňa  23.  06.  2010  o 14:00  h  v zasadacej  
      miestnosti Mestského úradu v Šali. 
      Vzhľadom  k tomu,  že  verejný  obstarávateľ  použije  elektronickú  aukciu,  §  41  zákona   
     o verejnom  obstarávaní  sa  nepoužije  (otváranie  ponúk  za  účasti  uchádzačov  
     a zaslanie zápisnice z otvárania ponúk). 
 
 



11. Podmienky financovania:  
      Predmet  zákazky  bude  financovaný  z finančných  prostriedkov  pridelených  verejnému  
      obstarávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov. Finančné plnenie zmluvnej ceny  
      sa bude realizovať v eurách, pričom lehota splatnosti faktúr bude minimálne 90 dní. 
 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: 
     Osobné postavenie: 
     doklad  o oprávnení  poskytovať  službu  súvisiacu  s predmetom  zákazky  –  postačuje  
     neoverená  fotokópia  výpisu  z obchodného  registra,  resp.  výpisu  zo  živnostenského  
     registra.  Tento  doklad  môže  uchádzač  nahradiť  potvrdením  Úradu  pre  verejné  
     obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z. z. (potvrdenie o zapísaní  
     do zoznamu podnikateľov). 
 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      najnižšia cena vrátane DPH. 
 
14. Lehota viazanosti ponúk 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31. 08. 2010. 
 
15. Obsah ponuky: 
       doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 12  
       návrh zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača  
       návrh na plnenie kritérií  
        čestné   vyhlásenie uchádzača,  že predložená ponuka  je  záväzná v   lehote viazanosti  
            ponúk a uchádzač súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom 
      čestné vyhlásenie   uchádzača   o  pravdivosti   a   úplnosti   všetkých dokladov a   údajov  
           uvedených v ponuke,  že predkladá  iba  jednu ponuku a nie  je v zadávaní predmetnej  
           zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 
      kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e‐ mail. 
 
16. Doplňujúce informácie: 
      Zákazka  sa  týka  programu:  Operačný  program  Vzdelávanie,  Prioritná  os  1.  Reforma  
      systému  vzdelávania  a odbornej  prípravy.  Opatrenie  1.1  Premena  tradičnej  školy  na  
      modernú, Kód výzvy: OPV‐2008/1.1/03‐SORO. (Historicko – náučný chodník regiónu Šaľa,  
      kód ITMS 26110130288). 
 
 
17. Ďalšie  informácie: 
17.1.  Verejný  obstarávateľ  je  oprávnený  uzatvoriť  zmluvu  až  po  odsúhlasení  zmluvy  
           poskytovateľom nenávratných  finančných prostriedkov  z Európskych  fondov. Verejný  
           obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neuzavrieť  zmluvu,  ak  nedôjde  k jej  schváleniu  
           poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov.  
17.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani  jednu z predložených ponúk, ak  
          ponuková  cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
17.3.  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu  z predložených  ponúk  
          a zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, že sa zmenia okolnosti za  



          ktorých  bolo  vyhlásené  toto  verejné  obstarávanie  –  v tejto  zverejnenej  výzve  na  
          predloženie ponuky. 
17.4  Verejný  obstarávateľ  požaduje  doplniť  do  zmluvy  o  dielo  bod:   „Zhotoviteľ súhlasí  
          s vykonaním  kontroly  (auditu)  overovania  súvisiaceho  so  službami  kedykoľvek  počas  
          platnosti  a účinnosti  zmluvy  o poskytnutí  NFP,  a to  oprávnenými  osobami  v zmysle  
          prílohy  č.  1  ods.  14  článku  2  „Obstarávanie  služieb,  tovarov  a prác  Prijímateľom“  
          zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“ 
17.5  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  rokovať  o   návrhu  zmluvy  s   úspešným  
         uchádzačom. 
 

V Šali dňa 14. 06. 2010 
 
 
 
 
 
   
                                                     Martin Alföldi 
                                                  primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výzva zverejnená na internetovej stránke dňa 14. 06. 2010 od 14.00 h. 
 
 
 
                
 

 


