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Mesto Senica  
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  

 
 
 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk  
 

Polygrafické služby – návrh a tlač parkovacích kariet pre rok 2021 
/ názov predmetu zákazky /  

 
 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Mesto Senica  
Sídlo organizácie:      Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  
Kategória:   verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)       
IČO:   00309974 
DIČ:    2021039845  
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:   SK11 5600 0000 0092 0051 4007 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  
Meno a priezvisko:  Ing. Ivan Šteffek 
tel.:    034 6512641, 0907107408 
e-mail:    ivan.steffek@senica.sk 

 
2.Typ zmluvy a predmet zákazky: 

predmet zákazky: „Polygrafické služby – návrh a tlač parkovacích kariet pre rok 2021“  
druh zákazky:   služba 
CPV:   30192800-9 Samolepiace etikety 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 
    
Podrobný opis  predmetu zákazky: Obstarávateľ požaduje vypracovať grafický návrh parkovaciej 
karty a tlač. Parkovacia karta povoľujúca dočasné parkovanie vozidla Ročná parkovacia karta 
s platnosťou na kalendárny rok vo forme nálepky na sklo, ktorá bude nalepená na čelnom skle 
vozidla. Požadovaný tvar rovnoramenný trojholník s dĺžkou strany 6 cm. Využiť ÚV flexotlač.  
Karta musí obsahovať logo mesta Senica s nápisom Mesto Senica, ďalej nápis Senica 2021 
Parkovacia karta a poradové číslo karty od 0001 po 0600 v žltom vyhotovení, od 0001 po 3000 
v modrom vyhotovení a od 0001 po 0500 v červenom vyhotovení, spolu 4100 ks nálepiek: 600 ks 
v žltom vyhotovení, 3000 ks v modrom vyhotovení a 500 ks v červenom vyhotovení, každú farebnú 
sadu riešiť na kotúčoch.  
 

3.     Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH:    902,00 Eur bez DPH 
 ( určená, vypočítaná v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 

4.     Miesto dodania:  Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

5.     Trvanie zmluvy do:  termín dodania 27.11.2020 

6.     Jazyk ponuky: slovenský. Uchádzač so sídlom mimo úzenia Slovenskej republiky  predkladá 
ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. 

  
7.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 

z rozpočtu  verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy . Splatnosť faktúry 
30 dní po prevzatí predmetu zákazky v nadväznosti na kladný preberací protokol prípadne 
podpísaný dodací list.  
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8.     Kritériá na hodnotenie ponúk: 
        (Určenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  vychádza z požiadavky, aby stanovené kritéria súviseli 

s predmetom zákazky a boli v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminnácie a rovnakého 
zaobchádzania)  

- Cena  
 
9.    Podmienky účasti: fotokópia dokladu o oprávnení podnikať  
 
10.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk:  
       10.1 miesto predkladania ponúk: ivan.steffek@senica.sk 
       10.2 lehota na predkladanie ponúk: ponuky sa prijímajú v termíne do 16.11.2020 do 10,30 hod.  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená 
na adresu uchádzača naspäť neotvorená.   

 
11.  Obsah ponuky:  
       - Ponuková cena podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača  
       - Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať 
 
12.  Informácia o výsledku: úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma 
a bude mu zaslaná objednávka. 
 
13.  Ostatné   
    

 

 

 

 
 
 

 
 
        Ing. Ivan Šteffek 
       ....................................................... 
         meno a priezvisko 
         zodpovednej osoby za verejné obstarávanie 


