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Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia 

  
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková,  

      Telefón :                        046/5179601  

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk  

      Kontaktná osoba pre veci technické: Mgr. Michal Ďureje, PhD.    

      Telefón :                         046/5179107 

      E-mail :                          michal.dureje@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Kalendár mesta Prievidza 2020“   

      2.2 Druh zákazky: zákazky na poskytnutie služby 

      2.3 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 

      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo 

        

               

 3.  Opis predmetu zákazky :    
   3.1 Predmetom zákazky je tlač a distribúcia kalendára mesta Prievidza na rok 2020. Kalendár na 

rok 2020 musí byť stolový v prevedení týždenných listov. Grafické podklady vo forme 

tlačových dát dodá objednávateľ.  

 

Text listov v jednotlivých týždňoch kalendára bude obsahovať štandardné údaje (názov 

mesiacov, týždňov, dní, mená...). 

V kalendári musia byť uvedené informácie ktoré požaduje objednávateľ: 

- o zbere a nakladaní s odpadmi v meste Prievidza. 

- o kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste Prievidza 

- na kartóne bude text v rozsahu jednej vety ktorú určí objednávateľ.  

 

Podrobný opis kalendára:  

- formát: 300 x 120 mm netto 

- rozsah: 64 strán kalendária + noha kalendára 

- farebnosť: kalendárium 4+4, noha 4+0 

- papier: kalendárium 90 gr ONL, noha 450 gr 

- väzba: biela špirála 5/16 po dlhšej strane 

- predpokladaný náklad do 20 000 ks  
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- Objednávateľ si vyhradzuje právo zníženia počtu kusov v závislosti od finančných možností. 

- Presný počet bude uvedený po vyhodnotení ponúk v závislosti od navrhnutej jednotkovej 

ceny a finančných možností mesta.   

- Expedícia: skupinové balenie do fólie, uložené na paletách a následná neadresná distribúcia 

do všetkých poštových a spoločných schránok obyvateľov v meste Prievidza je požadovaná 

v rozmedzí max. 60 pracovných dní s ukončením najneskôr 30.12.2019 

      

3.2 Dodanie predmetu zákazky :  

a) objednávateľ poskytne zhotoviteľovi kompletné grafické podklady vo forme tlačových dát 

do 30. septembra 2019, 

b) zhotoviteľ zabezpečí tlač diela najneskôr do 30. novembra 2019. 

c) zhotoviteľ zabezpečí distribúciu do všetkých schránok v meste Prievidza max. do 

30.decembra 2019. 

       
4.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     4.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     4.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

5.  V prípade vyhodnotenia ponúk úspešný uchádzač predloží : 
5.1  Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).   

     5.2  Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom  

       uchádzača. 

     5.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo 

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení 

kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

 5.4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

                 

6.  Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom jednotkovej ceny za tlač 

a distribúciu jedného kalendára (pri predpokladanom množstve do 20 000 ks kalendárov) . 

Cenu požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH .     

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 11.9.2019 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuka požadujeme zaslať elektronicky na adresu: 

iveta.krajcikova@prievidza.sk .  
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 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za tlač a distribúciu jedného kalendára..  

                       

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 V prípade, že navrhnutá predpokladaná hodnota zákazky bude vo finančnom limite 

zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí 

na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača. Kritérium na hodnotenie 

ponúk bude najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

 

 

Za opis predmetu obstarávania : Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

Dátum:  3.9.2019 

   

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Prílohy: návrh zmluvy o dielo 

              náhľad strán kalendára 


