
Výzva na predloženie ponuky 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:   Obec  Hruštín 
IČO:    00314501 
Sídlo organizácie:   Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín 
Internetová adresa:   http://www.hrustin.sk      

 
Kontaktné miesto:   EUFC SK s.r.o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice 
 
Kontaktné osoby: 

 
Meno a priezvisko:   Mgr. Roman Mikušinec   
Telefón:    0908 93 46 80  
e-mail:     roman.mikusinec@eufc.sk  

 
2. Postup: 

Zákazka 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).  

3. Druh zákazky: 

Tovary 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   

11 708, 57 EUR bez DPH 

5. Názov zákazky:   

Dodávka publikačného materiálu. 

6. Opis zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka propagačného materiálu v rámci informačných aktivít ako súčasť investičného 
projektu „Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín“.  
Jedná sa o propagačný materiál: Nástenný kalendár v náklade 1 700 ks v dvoch dodávkach po 850 ks, 
omaľovánka v náklade 480 ks v štyroch dodávkach po 120 ks, trhací blok v náklade 1400 ks v štyroch dodávkach 
po 350 ks. Opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy.   
 
CPV kódy pre hlavný predmet zákazky: 30199700-7 Tlačené výrobky z papiera okrem formulárov 
30199792-8 Kalendáre 
 
CPV kódy pre doplňujúci predmet zákazky: 79961100-9 Reklamné fotografické služby,  
79822500-7 Grafické návrhy 
 

7. Miesto dodania diela:  

Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín  

8. Rozsah predmetu zákazky:  

podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve. 
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9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: 

        NIE   

10. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Nepovoľuje sa 

11. Trvanie zmluvy:  

Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva. Uchádzač predloží návrh zmluvy. 

Trvanie:  3 mesiace odo dňa účinnosti. 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 
uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: verejného obstarávateľa (obec Hruštín) a zo zdrojov z NFP 
z Operačného programu Kvalita životného prostredia SR 2014 - 2020. 

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. Splatnosť faktúr bude 
min. 30 dní. 

13. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou 
a pod.): 

NIE 

14. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.: 

- 

15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: 

- 

16. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby: 

Nie je potrebná  

17. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

do 19. 12. 2016 do 09:00  hod.  

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.    

Ponuky je potrebné predložiť vo forme e-mailovej správy s uvedením hesla v predmete e-mailovej správy. Heslo: 
„Hruštín– publikačný materiál“ 

18. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Nevyžadujú sa. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 

do 31. marca 2017 



20. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné doručiť v el. podobe na mailovú adresu: roman.mikusinec@eufc.sk 

21. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie: 

Kritérium:  najnižšia cena spolu s DPH 

Uchádzač  vyplní priloženú prílohu č. 2 s názvom „Návrh na plnenie kritéria“.    
 - 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s 
prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi.  

 

V B. Bystrici, 8. decembra 2016 

Meno a podpis zodpovednej osoby:  

         Mgr. Roman Mikušinec 

                osoba poverená VO 

 

 

Prílohy:  

č. 1 Opis predmetu zákazky 

 č. 2 Návrh na plnenie kritéria 

 

  

  



Príloha č. 1     

Opis predmetu zákazky 

Nástenný kalendár 
 Parametre 
Formát A2 (uveďte áno / nie) 
Počet listov 6 + obálka + zadný kartón (uveďte vami ponúkané parametre) 
Tlač: 4/4 vnútorné listy, 4/0 obálka, 0/0 zadný kartón (uveďte áno / nie) 
Viazanie: variošpirála (uveďte áno / nie) 
Papier s certifikátom PEFC: vnútorné listy 150 g lesklá 
krieda, obálka 250 g lesklá krieda, zadný kartón 250 g 
pohľadnicový kartón 

(uveďte vami ponúkané parametre/vybavenie) 

Náklad 1 700 ks v dvoch dodávkach po 850 ks (uveďte áno / nie) 
Grafický návrh 2 krát (samostatne pre každú dodávku) (uveďte áno / nie) 
Grafický návrh musí obsahovať fotografie z obce 
zhotovené dodávateľom grafického návrhu (uveďte áno / nie) 

 

Omaľovánka 
 Parametre 
Formát A3 (uveďte áno / nie) 
Počet listov 14 + obálka + zadný kartón (uveďte vami ponúkané parametre) 
Tlač: 4/0 vnútorné listy, 4/0 obálka, 0/0 zadný kartón (uveďte áno / nie) 
Viazanie: variošpirála (uveďte áno / nie) 
Papier s certifikátom PEFC: vnútorné listy 100 g ofset, 
obálka 250 g lesklá krieda, zadný kartón 250 g 
pohľadnicový kartón 

(uveďte vami ponúkané parametre) 

Náklad 480 ks v štyroch dodávkach po 120 ks (uveďte áno / nie) 
Grafický návrh 4 krát (samostatne pre každú dodávku) (uveďte áno / nie) 
Grafický návrh musí obsahovať motívy zamerané na sektor 
odpadového hospodárstva a triedený zber odpadov (uveďte áno / nie) 

 

Trhací blok 
 Parametre 
Formát A4 (uveďte áno / nie) 
Počet listov 100 + obálka + zadný kartón (uveďte vami ponúkané parametre) 
Tlač: 4/0 vnútorné listy, 4/0 obálka, 0/0 zadný kartón (uveďte áno / nie) 
Viazanie: lepené v hlave (uveďte áno / nie) 
Papier s certifikátom PEFC: vnútorné listy 80 g ofset, 
kartón skladačková lepenka bielo-biela 300 g (uveďte vami ponúkané parametre) 

Náklad 1400 ks v štyroch dodávkach po 350 ks (uveďte áno / nie) 
Grafický návrh 4 krát (samostatne pre každú dodávku) (uveďte áno / nie) 
Grafický návrh musí obsahovať textácie zamerané na 
sektor odpadového hospodárstva a triedený zber 
odpadov 

(uveďte áno / nie) 

 

 

  



Príloha č. 2  

 

Návrh ceny na predmet zákazky 

Por. 
č. Položka Cena spolu  

v eur bez DPH za MJ 
Cena spolu  

v eur bez DPH DPH 20 % Cena v eur s DPH 

1. 
Nástenný kalendár 

1 700 ks vrátane 
grafického návrhu 2x 

    

2. 
Omaľovánka  

480 ks vrátane 
grafického návrhu 4x 

    

3. 
Trhací blok  

1 400 ks vrátane 
grafického návrhu 4x 

    

Celková cena za predmet zákazky  
(súčet riadkov 1, 2 a 3)    

 

 
Dátum: 
 
Názov uchádzača: 
Sídlo a IČO uchádzača:  
Kontaktná osoba:  
E-mail, telefonický kontakt:  
 
 
 
 
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 
Pečiatka: 
 

 


