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Výzva  
na predloženie ceny na poskytnutie služby pre určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky a cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa za poskytnutie služby 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. pre zákazku – 

projekt s názvom: 

 

„Publicita projektu – Po Kronerovej ceste II “ 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Staškov 

Sídlo:     Staškov, Jozefa Kronera 588, 02353 

IČO:     00314293 

DIČ:                2020553271 

Telefón:    0905 863 031 

Kontaktná osoba:   Michaela Urbaníková 

E-mail:    staskovvo@gmail.com 

Za obec koná:   Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce 

Názov malého projektu : Po Kronerovej ceste II  

Kód malého projektu:  SK/FMO/11b/03/022 

 

Výzva je riešená dvojkolovo, prvé kolo slúži na určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky a druhé kolo na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky. 

 

Typ výzvy: 

Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň predstavuje aj výber 

dodávateľa, čoho výsledkom bude aj uzatvorenie obchodného vzťahu, resp. objednávky.  

 

Typ zmluvy: 

Objednávka 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Obec Staškov 

 

Slovník spoločného obstarávania: 

Hlavný predmet: 79342200-5 (Propagačné služby) 

 

 

Stručný opis predmetu zákazky:  

Zabezpečenie publicity projektu s názvom „ Po Kronerovej ceste II“. Výsledkom poskytnutia 

obstarávanej služby bude zabezpečenie povinnej a doplnkovej publicity projektu 

v nadväznosti na realizáciu projektu. Predmetná publicita slúži na informovanie širokej 

verejnosti o realizácii projektu a jeho spolufinancovaní prostredníctvom nenávratnej dotácie 
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zo zdrojov EÚ, ŠR a rozpočtu obce, zabezpečenie brožúr s informáciami o projektových 

partneroch, plagátov k divadelným predstaveniam, nálepky na označenie. 

 

 Projekt bude realizovaný počas obdobia 8 mesiacov. 

 

Predkladaný projekt rieši zorganizovanie viacerých divadelných predstavení ktorých 
výsledkom bude spoločná brožúra s informáciami o projektových prartneroch a aj divadelných 
súboroch. Celkovo sa uskutoční 5 divadelných predstavení ku ktorým budú potrebné plagáty 
ako povinná publicita. Jedno divadelné predstavenie bude pod holým nebom kde sa 
zabezpečnia lavice, ktoré budú označené nálepkami. K povinnej publicite je potrebný 
informačný banner, ktorý bude používaný pri realizovaných podujatiach.  
 

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí:  

 

 Grafické spracovanie, výroba a tlač spoločnej brožúry s informáciami 

o projektových partneroch a aj divadelných súboroch projektových partnerov 

v počte 500 ks 

 Grafické spracovanie, výroba a tlač informačného bannera v počte 1 ks 

 Grafické spracovanie, výroba a tlač plagátov k divadelným predstaveniam v počte 

30 ks 

 Grafické spracovanie, výroba a tlač nálepiek na označenie lavíc v počete 40 ks 

 

Opis parametrov publicity projektu: 

 

Spoločná brožúra s informáciami o projektových partneroch a aj divadelných súboroch 

projektových partnerov 500 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných 

podľa Príručky pre prijímateľa (http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-

uzivatela.html - príloha č. 1) 

Špecifikácia : Obsah: informácie o projektových partneroch (Obec Staškov, Valašská 

Bystřice) a aj divadelných súboroch projektoých prartnerov, zaujímavosti o divadelných 

súboroch a projektových parneroch+fotografie  

Formát: A5 

Počet strán: cca 20 

Farba: plnofarebná tlač 

Väzba: pevná 

Obal:tvrdý, lesklý 

Termín plnenia – max. do 15. 10. 2020 

 

 

Informačný banner v počte 1 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných 

podľa manuálu (http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-uzivatela.html )  

Špecifikácia: Informačný banner bude obsahovať logo EÚ, odkaz na Európsku úniu a EFRR, 

slogan „Spoločne bez hraníc“ a „Fond malých projektov“, logo Programu a ŽSK 

Rozmer: 100x50 cm 

. 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-uzivatela.html
http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-uzivatela.html
http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-uzivatela.html
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Termín plnenia: max. do 13. 3. 2020 

 

Plagáty v počte 30 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa 

Príručky pre prijímateľa (http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-

uzivatela.html   ) 

Špecifikácia: Plagáty k divadelným predstaveniam s logami programu EÚ, EFRR, ŽSK 

a parnerov projektu, názvom EÚ.  

Rozmer: A3 

Papier: lesklý 

Termín plnenia: maximálne týždeň pred konaním jednotlivých divadelných predstavení:  

1.divadlo – 14.3.2020 

2. divadlo – máj 2020 

3. divadlo – 20. 06. 2020 

4. divadlo – 11. 7. 2020 

5. divadlo – 26.9. 2020 

 

Nálepky -  v počte 40 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa 

Príručky pre prijímateľa (http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-

uzivatela.html ) 

Špecifikácia: Nálepky na ozančenie lavíc, s vlajkou EÚ a nápisom „Európska únia“ 

Rozmer: 3x5 cm 

Termín plnenia: max do máj 2020 

 

V cenovej ponuke musí byť zahrnuté zabezpečenie všetkých potrebných dát na zostavenie 

brožúr ako sú texty a fotografie. Obec Staškov po ukončení divadelných predstavení bude 

disponovať fotografiami, ktoré sa budú môcť použiť na výrobu brožúry. Návrh brožúry, 

textov, fotografí a pozvánok budú pripomienkované a odsúhlasené obcou Staškov. Podklady 

na výrobu plagátov k jednotlivým divadlám poskytné Obec Staškov. 

 

 

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie 

 

Variantné riešenie: Nie 

 

 

Lehota na predloženie ceny poskytnutie služby – 1. kolo, určenie predpokladanej 

hodnoty zákazky 

  

Uplynutie lehoty na predkladanie ceny: dňa 24. 02. 2020. do 09:00 hod.  

 

Doručenie: e-mailom na adresu: staskovvo@gmail.com 

 

Ponuky ceny sa predkladajú v slovenskom jazyku. Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť do cenovej ponuky. 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-uzivatela.html
http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-uzivatela.html
http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-uzivatela.html
http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/prilohy-konecneho-uzivatela.html
mailto:staskovvo@gmail.com
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Uchádzač uvedie výslednú cenu za dodanie celej zákazky. Nie je potrebné predkladať 

kompletnú cenovú ponuku s popisom, stačí uviesť výslednú cenu za dodanie celej zákazky.  

 

V posledný deň na predkladanie ceny za zákazku, bude určená priemerom cien 

predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude v ten deň odoslaná uchádzačom, následne 

bude prebiehať druhé kolo na predloženie kompletných cenových ponúk na zákazku 

v zmysle požiadaviek druhého kola. 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby – 2. kolo, predkladanie 

cenových ponúk  

 

Uplynutie lehoty na predkladanie cenovej ponuky: 02. 03. 2020 do 11:00 hod.  

 

Doručenie: e-mailom na adresu: staskovvo@gmail.com 

 

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku na prílohe č. 3 Návrh uchádzača na 

plnenie kritérií. Uchádzač uvedie v cenovej ponuke každú časť publicity s technickým 

riešením, resp. opisom a v súlade Príručky pre prijímateľa  

 Následne uvedie sumárnu cenu za dodanie diela a lehotu dodania v dňoch. 

  

 

 

 

Podmienky financovania:  

 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Zákazka bude financovaná 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. 

 

Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 

1. Cena bez DPH, resp. konečná cena, váha kritéria: 100 %; 

      2. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná skôr predložená ponuka 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude 

vyjadrená v Eur. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 

navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

 

 - navrhovaná zmluvná cena bez DPH  

  - sadzba DPH a výška DPH,  

  - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH, upozorní.  

 

mailto:staskovvo@gmail.com
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Obsah ponuky:  

 

Ponuka musí obsahovať:  

 

a) cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny (Príloha č. 1 – Návrh na 

plnenie kritérií) 

b) termín dodania v dňoch 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Podmienky účasti uchádzačov: 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona- musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprvanení 

poskytnuť služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto 

skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je 

uchádzač zapísaný.  

 

- Uchádzač nesie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa §183 zákona, túto skutočnosť si overí 

verejný obstarávateľ sám na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, 

že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladanie ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená. 

 

- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f) 

 

- Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 2) 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce: 

 

 poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 
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Vyhodnotenie ponúk: 

 

Verejný obstarávateľ zoradí ponuky nasledovne: prvá (víťazná) ponuka bude s najnižšou 

cenou s DPH, resp. najnižšou konečnou cenou, druhá ponuka bude s druhou najnižšou cenou 

s DPH, resp. druhou najnižšou konečnou cenou atď.   

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Na základe vyhodnotenia ponúk 

bude identifikovaný úspešný uchádzač. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (e-

mailom) oznámený uchádzačom. 

 

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

 

 nebude predložená ani jedna ponuka, 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.  

 

V Staškove dňa 20. 02. 2020    

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Príručka pre užívateľa 

Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača  

Príloha č. 3  - Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

Ing. Ladislav Šimčisko  

Starosta obce Staškov 
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Príloha č. 2 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

......................................................................................................................................................

. 

týmto vyhlasuje, že:  

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet 

zákazky................................................., ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej 

prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú 

pravdivé a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 

čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 

obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu 

bola právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu 

zákazky, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 

postavenia v súťaži,  

 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 



 
  
 
    

8 
 

obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania. 

V ..................................., dňa ................  

                

............................................................. 

             podpis a pečiatka uchádzača,  

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača  
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Príloha č. 3 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov zákazky: „Publicita projektu – Po Kronerovej ceste II “ 

 

Obchodné meno spoločnosti: 

Adresa sídla uchádzača: 

IČO: DIČ:  IČ DPH: 

Zapísaný v  

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

Telefón: e-mail: 

Bankové spojenie: IBAN: 

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH. 

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom 

obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou 

nevzniknú verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady. 

V......................... dňa .............2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––   

Meno, priezvisko, funkcia a podpis uchádzača/štatutárneho orgánu  

Názov predmetu 

obstarávania:    
MJ Možstvo 

  
Cena za MJ bez DPH 

DPH 

 

Celková cena 

za všetky MJ s 

DPH 

 

Brožúra 

 

ks 
500  

  

Informačný banner 
ks 1  

  

Plagáty 
ks 30  

  

Nálepky 
ks 40  

  

Cena celkom 
   

  


