
Mesto Senica  
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  

V Senici, dňa 29.3.2021 
 

  Titl. 
                                                                            Všetkým potenciálnym záujemcom 

 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk  
Tlačiarenské služby 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Mesto Senica  
Sídlo organizácie:      Štefánikova 1408/56, 905 01 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. Marek Štítny 
tel.:    034 651 6180 
e-mail:    marek.stitny@senica.sk 

 
2.Typ zmluvy a predmet zákazky: 

predmet zákazky: Tlačiarenské služby 
druh zákazky: služba  
CPV: 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 
         79810000-5 Tlačiarenské služby 
 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
NIE - požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby  podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z.z.  v znení neskorších predpisov. 

    
Podrobný opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je poskytnutie  tlačiarenských služieb v min. rozsahu :  

1. Plagáty A3 - 1 200 ks plagátov min. odber po 30ks 

A3 4+0 115g ONM  

2. Plagáty A4 - 200 ks plagátov min. odber po 20ks 

A4 4+0 115g ONM  

3. Letáky A5 obojstranne - 3 000 ks - 500-1000 - min 500ks náklad 

A5 4+4 115g ONM  

4. Bannery rozmeru 1400x2100 mm s očkami - 60 ks 

Banner 510g liaty + lem + očká  

5. Diplomy A4 tvrdý papier 300g - 300 ks 

A4 300g ONM 4+0  

6. PF 150x150 mm tvrdý lesklý papier - 500 ks 

Papier 300g ONM 4+0 

7.  Vizitky - cca 1 000 ks - tlač minimálne po 100ks 

90x50mm 4+4 papier 300g ONM 

8.  Kalendáriky - za ED 1 000 ks a za mesto 1 500 ks - tlač naraz celý náklad 

Papier 300g ONM tlač 4+4  

9. Kalendáre A3 - 300 ks tlač naraz celý náklad 

13 listov papier papier 170g ONM 4+0  

10. Nálepky A4 s laminom - 150 ks - naraz 

fólia monomerická silné lepidlo potlač 4+0 + matné lamino dodané narezané na kusy 

 



11. Nálepky A3 s laminom - 120 ks - naraz 

fólia monomerická silné lepidlo potlač 4+0 + matné lamino dodané narezané na kusy 

12. Kalendár podujatí - A4 preložený na 3 časti - tlač po 2000 x 11 - 22 000 ks 

A4 4+4 papier 90gONL 2x lom na DL  

13. Parkovacia nálepka na okno auta 60x60 mm - 4500 ks - tlač naraz celý náklad 

číra fólia monomerická tlač 4+0 + podlepená bielou fóliou, čislované, zoradené, rezané 

po kuse , 

14. Pozvánka DL - 300 ks tlač naraz 

210x100mm 4+0 300g ONM 4+0  

      15.Magnetka 60x90 mm - 500 ks - tlač naraz celý náklad 

magnetická fólia 1 mm tlač 4+0  

      16.Brožúra 210x210mm, 12 strán - 500 ks - tlač naraz celý náklad 

papier 200g ONM 4+4 V1 väzba 

      17. Rollup v rozmere 850 x 2000 mm – 5 ks 

PP Blockou plátno 300g 

      18. Krabička na závin – 50 ks 

Evlna hnedo biela 1,5mm a UV potlač 4+0 + vlepené okienko 

      19. Krabička na zvonček – 50 ks 

 Evlna hnedo biela  1,5mm a UV tlač 4+0 
 

Spôsob určenia ceny :  
V záväzných cenách ako aj výsledku ponukovej cene budú zahrnuté všetky náklady uchádzača 
súvisiace s poskytnutím služby. Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie služby požadovaného 
predmetu zákazky bude vyjadrená v Eur bez DPH ako aj s DPH v Eur. 
 

 
3. Predpokladaná max. hodnota zákazky v eurách bez DPH: 6 636 € 
 (určená, vypočítaná v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 
         Ponúkaná cena musí byť konečná. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v cenovej ponuke, 

že nie je platcom DPH. 

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

5.     Termín poskytnutia služby:  Trvanie smluvy od 7. 4. 2021 do  31.12.2021 
Výsledkom súťaže bude uzatvorenie rámcovej zmluvy. Poskytnutie  jednotlivých častí  predmetu zmluvy 
bude predmetom samostatných objednávok.  

  

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. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na 
plnenie zmluvy. Splatnosť faktúry 30 dní po prevzatí predmetu zákazky v nadväznosti na poskytnutú 
službu a odsúhlasený protokol o prevzatí . 
 
8.     Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena v EUR s DPH.  
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo     
výzve o vyhlásení verejného obstarávania. 
 
 
9.    Podmienky účasti:  
Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:   
a) je oprávnený dodávať predmet zákazky. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o 
oprávnení poskytovať dané služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  
  
Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o oprávnení 
poskytnutia služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z 



obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedený doklad sa 
nevyžaduje v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke: 
www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom verejne prístupnom registri.    
V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.   
b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti uchádzač 
nepreukazuje, ale v prípade ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený.   
 
 
10.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk:  
       Ponuky je potrebné predložiť v termíne do 5. 4. 2020 do 10.00 hod. poštou na adresu:      
       Mestský úrad Senica 
       Ing. Marek Štítny 
       Štefánikova 1408/56 
       905 25 Senica 
S označením: Tlačiarenské služby - neotvárať 
       Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá.  
 
 
11.  Obsah ponuky:  
- Návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača (príloha č. 1) 
- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať 
 
 
12.  Informácia o výsledku 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a následne bude vyzvaný na 
predloženie mandatnej zmluvy na poskytnutie služby v súlade s predloženou ponukou. Neúspešnému 
uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatie jeho ponuky s uvedením identifikácie 
úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.     
 
13.  Ostatné   
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z 
predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, alebo ak sa 
podstatne zmenili okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. 

 

 

 

 
 

 
 

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

                          Ing. Marek Štítny 
     Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou 
 
 
Príloha: Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 

 
 



Mesto Senica 

 
Príloha č. 1 

 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 
Predmet zákazky: Tlačiarenské služby 
 
 
(doplní a podpíše uchádzač) 
Indentifikačné údaje uchádzača: 
 
Názov: 
Adresa: 
IČO: 
Telefón: 
E-mail: 
 

 

Celková cena :               ............................... EUR 

 
Uchádzač je / nie je platca DPH 
(nehodiace sa prečiarknite) 
 
 
V ................................................., dňa: 
 

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

                                                Pečiatka a podpis uchádzača 
   (v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri) 

  
počet ks  

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 
DPH v EUR 

Celková 
cena  

v EUR s DHP 

Plagát A3     

Plagát A4     

Leták A5 obojstranne     

Banner rozmeru 1400x2100 mm s očkami     

Diplom A4 tvrdý papier 300g     

PF 150x150 mm tvrdý lesklý papier     

Vizitka     

Kalendárik     

Kalendár A3     

Nálepka A4 s laminom     

Nálepka A3 s laminom     

Kalendár podujatí - A4 preložený na 3 časti     

Parkovacia nálepka na okno auta 60x60 mm     

Pozvánka DL     

Magnetka mesto Senica 60x90 mm     

Brožúra Mesto Senica 210x210mm, 12 strán     

Rollup     

Krabička na závin     

Krabička na zvonček     


