
M E S T O  N E M Š O V Á  
M E S T S K Ý  Ú R A D  
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

 Správa o zákazke 
o podlimitnej zákazke na dodanie tovarov (vyhlásenej vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 157/2013 z 13.08.2013, pod sp. zn. 14048-WYT): 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - propagácia a reklama“ 

vyhlásenej Mestom Nemšová, Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 
00311812 

podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: 

Názov :  Mesto Nemšová 
Sídlo:    Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová    
Zastúpenie:   Ing. František Bagin, primátor 
Kontaktná osoba: Ing. Elena Bachratá 
IČO:    00311812 
DIČ:    2021079797 
bank. spoj.:   VÚB, 25124202/0200 
Tel.:    0917 812 753, 032 6509611 
Fax:   032 6598 427 
web:    www.nemsova.sk 
E-mail:   sekretariatprimatora@nemsova.sk,bachrata@nemsova.sk 
 

Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie tovarov a poskytnutie služieb, ktorými sa zabezpečuje 
propagácia a reklama pre projekt: Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste 
Nemšová. Zákazka zahŕňa najmä: 
a) výrobu a dodanie nasledovných tovarov: brožúry "ako kompostovať" 11000 ks, 

zápisník s potlačou s námetom projektu 2000 ks, reklamného letáku 
"kompostujeme" 18000 ks, prezentačno-informačnej brožúry "čo robíme a čo 
chceme" 10000 ks, tričko s potlačou - námet projektu 2000 ks, detské pexeso s 
námetom projektu 3000 ks, papierová taška s potlačou - námet projektu 2000 ks, 
šiltovka s potlačou - námet projektu 2000 ks, pero s potlačou - námet projektu 
3000 ks, pamätná tabula 1ks, nálepky na označenie technológie 46 ks + 1440ks  

b) poskytnutie nasledovných služieb: zabezpečenie nasledovnej reklamy 
a propagácie: inzercia s témou separovania v mestskom periodiku 1x, inzercia s 
témou separovania v mestskom periodiku mimoriadne číslo 1x, inzercia s témou 
separovania v mestskom periodiku 1x, Inzercia s témou separovania v 
regionálnom periodiku 3x, organizácia podujatia pre deti s témou "je dobré 
zhodnocovať odpad" 2x, organizácia podujatia pre občanov mesta 
"kompostovanie odpadu a jeho pozitívny vplyv na životné prostredie" 2x.  

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.  
 
Kód predmetu zákazky z CPV:  
Hlavný predmet 
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Hlavný slovník:  
22100000-1 Tlačené knihy, brožúry a letáky 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 
22462000-6 Propagačný materiál 

18331000-8 Tričká s krátkym rukávom 

18443000-6 Pokrývky hlavy a ich doplnky 

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 

79340000-9 Reklamné a marketingové služby 

79341000-6 Reklamné služby 

79990000-0 Rôzne obchodné služby 

79342200-5 Propagačné služby 

39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 
 

 

Hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
94.000,- EUR bez DPH 
Ponuková cena úspešného uchádzača:  
98.150,- € s DPH (DPH: 20%) 
 

Použitý postup zadávania zákazky: 

Podlimitná zákazka na dodanie tovarov zadávaná postupom zadávania podlimitných  
zákaziek v súlade s § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a 
o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
  

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 
verejného obstarávania a čísla týchto oznámení: 

Číslo oznámenia vo VVO: 14048-WYT, číslo VVO 157/2013 z 13.08.2013, pod sp. zn.  
 

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

Neaplikuje sa.  
 

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

 

Por. číslo 
ponuky 

Názov (obchodné meno) 
uchádzača 

Sídlo (miesto podnikania) uchádzača 

 
1. 

EIP Services, s.r.o. Na Šefranici 1280/8 
010 01 Žilina 

Uchádzač bol vylúčený v zmysle § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Neaplikuje sa.  
 

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky: 
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Dôvody úspešnosti ponuky uchádzača QEX, a.s., Brnianska 1, 911 05 Trenčín: 
Uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk platnú 
ponuku. Ponuka tohto uchádzača splnila podmienky požadované verejným 
obstarávateľom na predmet zákazky. Uchádzač následne v aukcii upravil svoju 
ponukovú cenu. Ponuková cena uchádzača nebola komisiou vyhodnotená ako 
mimoriadne nízka. Ponuková cena uchádzača: QEX, a.s., Brnianska 1, 911 05 Trenčín 
bola v momente ukončenia elektronickej aukcie najnižšia spomedzi vyhodnocovaných 
ponúk. Uchádzač splnil teda všetky, verejným obstarávateľom vyžadované podmienky. 
Cena za celý predmet obstarávania bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk 
a preto sa uchádzač: QEX, a.s., Brnianska 1, 911 05 Trenčín stal v tejto zákazke 
úspešným uchádzačom. 
Tento uchádzač sa teda umiestnil pri hodnotení všetkými členmi na prvom mieste.  
 

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať 
tretím osobám, ak je známy: 

Po úprave cien v el. aukcii je podiel subdodávky nasledovný:  
19.700,- €, t. z. 24,09 % (Tlačiarne Pardon, s.r.o.). 
 

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

Neaplikuje sa.  
 

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia 
podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): 

Neaplikuje sa.  
 

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: 

Neaplikuje sa.  
 

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

Neaplikuje sa.  
 

Podpis za verejného obstarávateľa 

 
 
Ing. František Bagin, primátor mesta Nemšová: ................................................................ 
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu: 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová“ 

Názov projektu:   Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová 
Kód ITMS:  24140110116  Číslo Výzvy:  OPŽP-PO4-09-1 
Operačný program:  Životné prostredie Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond 
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo 
Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 

 


