
Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa: Šamorínčan (občianske združenie) 

Sídlo: Veterná 1774/27, 931 01 Šamorín 

IČO: 42292506 

DIČ: 2023903673          

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Pavol Krajči 

tel. č. kontaktnej osoby: +421 907 409 793 

e-mail kontaktnej osoby: vosamorincan@gmail.com  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://samorincan.sk/  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Tlač a spracovanie periodika 

 

4. Druh zákazky: služby  

 

5. Hlavné miesto dodania služieb: sídlo verejného obstarávateľa resp. v závislosti od 

jednotlivých plnení  

 

6. Výsledok verejného obstarávania: rámcová zmluva na poskytnutie služieb 

 

7. Opis predmetu zákazky:  

Zabezpečenie dodávky služby pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku na projekt 

č. 302031H172 s názvom „Rozvoj kultúrno-spoločenského informačného portálu Šamorínčan 

kreatívnou inováciou“ v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3 

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu. 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky služieb tlače a spracovania periodika, ktorá tvorí 

Prílohu č. 1 tejto Výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú 

všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (náklady na zamestnancov, 

softvér, tvorbu diela a pod). 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 79810000-5 - Tlačiarenské služby 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude 

určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača 

bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. 
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

prostriedky EÚ (IROP), štátny rozpočet, vlastné zdroje 

 

11. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, 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 nesmie 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 webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač 

je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

Najnižšia cena s DPH  

 

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

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa 

nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len 

na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena 

bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie: 

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 

- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 

„Nie som platcom DPH“ resp. vyznačením tejto možnosti v Prílohách tejto Výzvy. 

 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  13.10.2021 do: 09:00 hod. 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je možné predkladať v elektronickej podobe Ponuky je potrebné doručiť na emailovú 

adresu: vosamorincan@gmail.com. Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ 
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PONUKA – Tlač a spracovanie periodika“. Pri predkladaní ponuky v elektronickej podobe 

musí byť uchádzačom predložená vyplnená   Príloha č. 2  podpísaná uchádzačom alebo 

štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, 

následne oskenované (scan) a doručená v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú 

mailovú adresu.  

Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby verejného 

obstarávateľa je max. 10 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty 

presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých 

emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. do 

predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky atď.  

15. Požadovaný obsah ponuky:  

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň 

alebo informácia že nie je platiteľom, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú 

sa ponuka predkladá – podľa Prílohy č. 2. 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa Prílohy č. 2 Uchádzač 

musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. 

Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek.  

Uchádzač nemusí zasielať aj vyplnený návrh zmluvy. Ten slúži len ako informácia. 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená rámcová zmluva.  

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

 

Projekt s názvom „Rozvoj kultúrno-spoločenského informačného portálu Šamorínčan 

kreatívnou inováciou“ v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3 



Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu. Číslo ITMS: 302031H172 

 

19. Ďalšie informácie 

 

1. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo kultúry SR (ďalej 

len „MK SR“) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané 

orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

právnymi aktmi EÚ. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 

zmluvného vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu 

z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a 

výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného 

finančného príspevku, v tomto prípade MK SR, neumožňujú financovanie výdavkov 

vzniknutých z tohto obstarávania. 

 

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 5.10.2021 

 

 

Prílohy: 

- Opis predmetu zákazky 

- Návrh na plnenie kritérií 

- Návrh rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb 

  



Príloha č. 1 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

„TLAČ A SPRACOVANIE PERIODIKA“ 

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa:  Šamorínčan 

Adresa sídla/miesta podnikania: Veterná 1774/27, 931 01 Šamorín 

IČO:      42292506 

 

Podrobný opis predmetu zákazky:  

 

P.č. 

Názov 

položky / 

tovaru 

Požadovaný 

počet kusov 
Opis (alebo ekvivalent, kde je to možné) 

1. 

Tlač 

a spracovanie 

periodika 

1 

Min. parametre (alebo ekvivalent):  

1. REGISTRÁCIA TITULU- „NOVINY I/63“ - EV 

5433/16  

2. GRAFICKÉ PRÁCE - návrh loga, - návrh 

layout/dizajnu magazínu, - štvrťročné zalamovanie 

magazine 

3. PREDPOKLADANÝ POČET HODÍN 

GRAFICKÝCH PRÁC - návrh loga: 48 hodín, - 

návrh layout/dizajnu magazine: 120 hodín - 

zalamovanie magazínu: 4x 72 hodín, 288 hodín 

4. PARAMETRE TLAČE - formát: A4, - rozsah: 12 

strán vnútro + 4 strany obálka, - farba: vnútro 4+4, 

obálka 4+4, - papier: vnútro 100 g ONM, obálka 170 g 

ONL bez povrchovej úpravy, - väzba: V1, - štvrťročný 

náklad: 14 000 ks  

5. DODANIE - do dvoch týždňov od dodania 

podkladov,  

6. DISTRIBÚCIA - distribučný kanál: Slovenská 

pošta, a.s. (alebo ekvivalent), - počet schránok: 13 235 

ks, - zoznam obcí: Šamorín, Kvetoslavov, 

Hviezdoslavov, Miloslavov, Hamuliakovo, 

Kalinkovo, Dunajská Lužná, Rovinka, Veľká Paka;  

7. DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM 

POVINNOSTÍ O PERIODICKEJ TLAČI - zákon 

č. 167/2008 Z. z. (najmä § 6 ods. 2, § 11 ods. 8, § 11 

ods. 11 písm. b) a zákon č. 212/1997 Z. z. (§ 3, príloha 

č. 1), - dodržanie povinných údajov uvedených v 

tlačenom periodiku, - zaslanie povinných výtlačkov 

po vydaní, - oznamovacia povinnosť. 

 

 



Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky: v zmysle zmluvy 

 

Miesto/miesta dodania: Sídlo verejného obstarávania resp. v závislosti od jednotlivých 

plnení 

 

Lehota dodania tovaru: V zmysle špecifikácie 

 

Splatnosť faktúry: v zmysle zmluvy 

  



Príloha č. 2 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA 

NA PLNENIE KRITÉRIÍ  A CENOVÁ TABUĽKA  

Názov zákazky: „Tlač a spracovanie periodika“ 

 

 

Základné údaje: 

Názov / obchodné meno uchádzača:  

Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača: 

IČO:  

Ulica č.: 

Obec: 

PSČ 

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

(nehodiace sa prečiarknuť) 

 

 

 

 

Cena stanovená za celý logický celok 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 .............2021 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meno, priezvisko* 

funkcia 

   
  podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie* za uchádzača 

+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného  

registra, do ktorého je uchádzač zapísaný) 
 

 

 

P.

č. 

Názov položky / tovaru 

 

V zmysle opisu zákazky -  minimálne parametre 

Merná 

jednot

ka (ks) 

Celková cena 

za požadované 

množstvo 

v EUR 

bez 

DPH 

Celková cena 

za požadované 

množstvo v EUR 

s DPH 

 

1. Tlač a spracovanie periodika 1   

Kritérium na vyhodnotenie ponúk  

Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky 
  


