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Identifikácia verejného obstarávate ľa pod ľa 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 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

 
TOVARY 

 
NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
 

 
SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 
 
 

V Nemšovej, dňa ....................              ..................……………………….…… 
                          Ing. František Bagin 

primátor mesta Nemšová            
          

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:  

 
 
 

V Trenčíne, dňa ....................         ..............…………………………… 
               JUDr. Katarína Mrázová   
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Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu: 
  

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšo vá“ 
 
 
 
 
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 
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
Časť I. 

Všeobecné informácie 
 

1 Identifikácia verejného obstarávate ľa:  
 

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 

 
Kontaktné osoby:    
- Ing. Elena Bachratá, tel.: 0917 812 753, e-mail: bachrata@nemsova.sk  - za opis 

predmetu zákazky 
- JUDr. Katarína Mrázová, tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com –  

za verejné obstarávanie 
  

2 Predmet obstarávania 
2.1  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.  
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  Kód predmetu zákazky z CPV:  
 

Hlavný predmet 
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 

 

 
    2.2 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť  B.1 Opis predmetu 

obstarávania. 
 

2.3   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  94.000,00 EUR. 
 

Vzhľadom ku skutočnosti, že predmet zákazky bude financovaný zo schválených 
finančných prostriedkov vyčlenených pre projekt:   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 a vzhľadom k ustanoveniam zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorá bola uzavretá medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom NFP 
na implementáciu tohto projektu, je pre verejného obstarávateľa dôležité aj to, aby 
neboli prekročené ani jednotlivé sumy, ktorú sú uvedené v rozpočte podľa zmluvy 
o NFP. 

 
Tabuľka: Rozpočet podľa zmluvy o NFP: 

   

Položka 

Max. hodnota jednotlivých 
položiek v zmysle rozpo čtu a 

zmluvy o NFP, ktorá nemôže byť 
prekro čená v € bez DPH  

Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympóziá – zahŕňa položky č. 5 a 6 z tabuľky 
s názvom: Rozdelenie tovarov/služieb podľa 
rozpočtu NFP, ktorá je uvedená nižšie 

12891,6667 € 
 

Propagácia reklama a inzercia – zahŕňa položky 
č. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14 a 15 z tabuľky 
s názvom: Rozdelenie tovarov/služieb podľa 

83019,1667 € 
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rozpočtu NFP, ktorá je uvedená nižšie 

Propagácia reklama a inzercia – zahŕňa položky 
č. 17 a 18 z tabuľky s názvom: Rozdelenie 
tovarov/služieb podľa rozpočtu NFP, ktorá je 
uvedená nižšie 

595 € 
 

Publicita a informovanosť - zahŕňa položky č. 16 
z tabuľky s názvom: Rozdelenie tovarov/služieb 
podľa rozpočtu NFP, ktorá je uvedená nižšie 

1785 € 
 

 
T
a
b
u
ľ

k
a
:
 
R
o
z
d
e
l
e
n
i
e
 
t
o
v
a
rov/služieb podľa rozpočtu NFP: 
 
 
 

V prípade, ak ponuk 
 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH (po ukončení elektronickej 
aukcie) bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným 
obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za 
neprijateľnú a má právo neprijať ju.   
 
Rovnako to platí aj v prípade, ak by došlo k prekročeniu max. hodnoty ktorejkoľvek 
zo štyroch položiek, ktorá nemôže byť prekročená v zmysle rozpočtu a zmluvy 
o NFP uvedených v tabuľke v bode 2.3 časti  A.1 súťažných podkladov s názvom: 
„Rozpočet podľa zmluvy o NFP“  (t. z. ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH - 
po ukončení elektronickej aukcie za ktorúkoľvek z týchto štyroch jednotlivých 

P. č.  Názov Rozsah 

1 Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku - 1strana formátu 
periodika 1 krát 

2 Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku - 8 strán formátu 
periodika - mimoriadne číslo 1 krát 

3 Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku - 2strany formátu 
periodika 1 krát 

4 Inzercia s témou separovania v regionálnom periodiku 3 krát 
5 Organizácia podujatí pre deti s témou „je dobré zhodnocovať odpad“ 2 podujatia 

6 Organizácia podujatí pre občanov s témou „kompostovanie odpadu a 
jeho pozitívny vplyv na životné prostredie“ 2 podujatia 

7 Brožúra „Ako kompostovať“ 11000 ks 
8 Zápisník A4 s potlačou s námetom projektu 2000 ks 
9 Reklamný leták "kompostujeme" 18000 ks 
10 Prezentačno-informačná  brožúra „čo robíme a čo chceme“ 10000 ks 
11 Tričko s potlačou - námet projektu 2000 ks 
12 Detské pexeso s námetom projektu 3000 ks 
13 Papierová taška s potlačou - námet projektu 2000 ks 
14 Šiltovka s potlačou - námet projektu 2000 ks 
15 Pero s potlačou - námet projektu 3000 ks 
16 Pamätná tabuľa - trvalo vysvetľujúca 1 ks 
17 Nálepky na označenie technológie veľkosť 20x30 cm 46 ks 
18 Nálepky na označenie technológie veľkosť 15x10 cm 1440 ks 
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položiek uvedených v tejto tabuľke bude vyššia ako max. hodnota tejto položky 
v zmysle rozpočtu a zmluvy o NFP, ktorá nemôže byť prekročená uvedená 
v tabuľke s názvom „Rozpočet podľa zmluvy o NFP“, ku ktorej sa pripočíta DPH, 
môže verejný obstarávateľ považovať celú takúto ponuku za neprijateľnú a má 
právo neprijať ju) - v tomto prípade by sa uskutočnilo nové vyhodnotenie ostatných 
prijateľných ponúk podľa výsledkov el. aukcie. 

 
3   Komplexnos ť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 
 

4   Zdroj finan čných prostriedkov 
4.1 Predmet zákazky bude financovaný zo schválených a pridelených finančných 

prostriedkov Kohézneho fondu (názov projektu: Regionálne centrum zhodnocovania 
BRO v meste Nemšová,  Operačný program: Životné prostredie, prioritná os: 4. 
Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného 
zberu, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, číslo výzvy: OPZP-PO4-09-1) 
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne 
preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.  

 
4.2 Platba za predmet zákazky bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe 

vystavenej faktúry. Úspešný uchádzač bude predmet zákazky fakturovať až po 
riadnom dodaní celého predmetu zákazky (t. z. až po ukončení celého plnenia tejto 
zákazky, po riadnom dodaní všetkých tovarov a riadnom poskytnutí všetkých služieb) 
a to na základe jednej faktúry, ktorú vystaví a doručí uchádzač verejnému 
obstarávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní celého predmetu tejto 
zákazky. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov 
a poskytnutých služieb potvrdený oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa. 
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

5.  Zmluva 
5.1  S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o poskytnutí reklamno-propagačných 

služieb uzatvorená v súlade s § 269 odsek 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5.2  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného  predmetu 
zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B1 Opis 
predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. 

 
6.   Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 

Miesto dodania predmetu obstarávania je: Mesto Nemšová – Mestský úrad Nemšová, ul. 
J.Palu 2/3, kanc. č. dv. 204, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. pokiaľ nie je výslovne 
uvedená požiadavka na rozdistribuovanie tovarov do domácností jednotlivých obcí, ktoré 
sú predmetom podpory NFP a ktorými sú: Bolešov, Borčice, Horné Srnie, Nemšová, 
Kameničany, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča, Ilava, 
Tuchyňa, Bohunice, Dulov, Vršatské Podhradie, Mikušovce, Krivoklát, Červený Kameň, 
Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba. 
Zároveň ale platí, že všetky tovary, ktoré sa majú dodať v zmysle tejto zákazky musia byť 
najskôr dodané na adresu: Mesto Nemšová – Mestský úrad Nemšová, ul. J.Palu 2/3, 
kanc. č. dv. 204, aby sa zabezpečila riadna dokumentácia o dodaní týchto tovarov. Až 
následne, po vyhotovení dokumentácie o dodaní predmetu zákazky, budú tie tovary, pri 
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ktorých je uvedené iné miesto ich konečného dodania  (napr. pokiaľ je výslovne uvedená 
požiadavka na rozdistribuovanie tovarov do jednotlivých domácností v obciach, ktoré sú 
predmetom podpory NFP) odovzdané opätovne uchádzačovi, aby zabezpečil riadne 
dodanie týchto tovarov do konečného miesta dodania (napr. distribúciu do domácností 
jednotlivých obcí). 
Uchádzač je povinný písomne, príp. aspoň emailom na adresu: 
sekretariatprimatora@nemsova.sk oznámiť verejnému obstarávateľovi, že chce dodať 
predmet zákazky/jeho časť a to najneskôr 6 pracovných dní pred plánovaným termínom 
dodania predmetu zákazky/jeho časti. 
 

 NUTS kód: 
    SK022 – Trenčiansky kraj. 
 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva uvedená v bode 5 tejto časti týchto 
podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač dodal predmet 
zákazky podľa termínov uvedených v návrhu zmluvy, ktorý je uvedený v časti B.3 
súťažných podkladov.   

 
Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy uvedenom v časti B.3 týchto podkladov. 

 
7   Oprávnený uchádza č – skupina dodávate ľov 

7.1 Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní 
v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny 
dodávateľov nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili 
právnu formu v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní 
spoločne a nerozdielne. 

 
7.2 V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina 

dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý 
bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste 
zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude 
verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny 
v celom procese tohto verejného obstarávania, resp. uvedú adresu, na ktorú bude 
verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). 
Verejný obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými 
členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia a plnej moci je uvedený v prílohe 
k tejto časti podkladov. 

 
7.3 V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 31 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina (po ukončení el. 
aukcie) bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny 
dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého 
člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva 
bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať 
zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál 
alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne  uvedené, že sa plnomocenstvo 
vzťahuje aj na podpis zmluvy  s verejným obstarávateľom. 
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8   Predloženie ponuky           
     8.1  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 
8.2  Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) v uzavretom obale 

podľa bodu 21 osobne (počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa) alebo 
poštou na adresu uvedenú v bode 22.1  a v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 22.2.  

 
8.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa 

bodu 22.2 rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie 
ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi 
(nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 

 
8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1, verejný 

obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a 
času prevzatia ponuky (zväčša na kópiu sprievodného listu uchádzača k ponuke). 

 
8.5 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 

na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky 
na predmet zákazky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných 
podkladoch alebo náležitosti ponuky. 

 
9   Variantné riešenie 

9.1   Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

10   Platnos ť ponuky 
        10.1   Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.01.2014. 

 
10.2 V prípade, ak bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, 

alebo ak poskytovateľ NFP neoverí dokumentáciu o tomto verejnom obstarávaní 
v lehote do 30 dní odo dňa, kedy mu bola predložená na overenie, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. 
Uchádzači sú v týchto  prípadoch viazaní svojimi ponukami až do uplynutia 
predĺženej lehoty viazanosti. 

 
11   Náklady na ponuku 

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po  
uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10 uchádzačom nevracajú. Zostávajú 
ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa. 

 
Časť II. 
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Dorozumievanie a vysvet ľovanie  
 

12   Dorozumievanie medzi verejným obstarávate ľom a uchádza čmi, doru čovanie 
12.1Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou. 
 

12.2 Pri poskytnutí informácií zo strany obstarávateľa, ale aj uchádzača elektronickou 
poštou alebo faxom (ďalej len “elektronické prostriedky”), tieto informácie sa doručia 
aj v listinnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými 
prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt tak, aby bola zaručená 
pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácii. V prípade, ak nebude 
v uvedenej lehote verejnému obstarávateľovi doručená informácia aj v listinnej 
forme, nemusí na informáciu zaslanú elektronickými prostriedkami verejný 
obstarávateľ prihliadať. 

 

12.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie v elektronickej podobe a informácie 
doručenej v listinnej forme je rozhodujúca listinná forma. 

 
12.4.Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom 

a uchádzačom alebo záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia 
o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom 
konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). 

 
 

13   Vysvet ľovanie a doplnenie sú ťažných podkladov 
13.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené v súťažných podkladoch alebo vo Výzve 

na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 12 požiadať 
o ich vysvetlenie na adrese:   
Mesto Nemšová, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
Kontaktná osoba zodpovedná za vysvetľovanie súťažných podkladov: JUDr. 
Katarína Mrázová, mobil: +421 905 834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com. 

 

13.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podmienok uvedených v 
súťažných podkladoch alebo vo Výzve na predkladanie ponúk sa považuje 
požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu 13.1 a bodu 12 najneskôr do 
22.08.2013 do 14,00 hod.  

 
13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov, predloženej zo strany 
ktoréhokoľvek uchádzača podľa bodu 12 a 13, sa poskytne súčasne všetkým 
záujemcom bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní od doručenia 
žiadosti o vysvetlenie. 

 

14    Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadka nie je potrebná.  

 
Časť III. 

Príprava ponuky 
15   Jazyk ponuky 

15.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. 
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15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené úradným prekladom 
do slovenského   jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia 
rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci  úradný preklad 
v slovenskom  jazyku. 

 
16   Obsah ponuky 

16.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 
16.1.1  vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za 

každého samostatne) o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke (vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto 
časti podkladov), 

16.1.2  vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za 
každého  samostatne) o tom, že súhlasí so súťažnými podmienkami 
a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania 
predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) (vzor čestného vyhlásenia 
nájdete v prílohe k tejto časti podkladov),  

16.1.3   Údaje o kontaktnej osobe uchádzača: konkrétne meno, priezvisko, telefón 
(pokiaľ je možné aj mobilné, kvôli prípadnému rýchlejšiemu spojeniu, 
v prípade potreby), kontaktnej osoby a jednu e-mailovú adresu, na ktorú 
verejný obstarávateľ zašle Výzvu na účasť v elektronickej aukcii (podpísané 
uchádzačom alebo v prípade skupiny podpísané všetkými členmi skupiny) - 
(vzor formulára na údaje o kontaktnej osobe nájdete v prílohe k tejto časti 
podkladov).  

16.1.4 v prípade, ak ponuku predkladá skupina, bude súčasťou ponuky aj 
samostatný list – vyhlásenie podľa bodu 7.2 tejto časti týchto podkladov 
(odporúčaný vzor vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto časti podkladov), 

16.1.5 samostatný súpis návrhov na plnenie kritérií určených verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk - ponuková cena uchádzača pred el. 
aukciou, spolu s prílohou – tabuľkou, ktorá je uvedená v časti  A.3 týchto 
podkladov: „Tabuľka pre výpočet ponukovej ceny uchádzača pred el. 
aukciou“ (vzor samostatného súpisu návrhov na plnenie kritérií  je uvedený 
v časti A.3 týchto podkladov (pozn.: Vložiť do časti „Kritériá“),  

 16.1.6 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 týchto 
podkladov 

16.1.7 dokumenty v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD/DVD) podľa 
bodu 20.3 tejto časti podkladov 

16.1.8   Čestné vyhlásenie o subdodávkach (vzor čestného vyhlásenia nájdete 
v prílohe k tejto časti podkladov). Podrobnosti o subdodávkach sú uvedené 
v bode 33 tejto časti podkladov. 

 
17   Splnenie podmienok ú časti uchádza čov 

17.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti  A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov  bude založené na posúdení splnenia:   
17.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §  100 a § 26 zákona 

o verejnom obstarávaní  a 
17.1.2 požadovaných podmienok účasti, týkajúcich sa:  

17.1.2.1 finančného alebo ekonomického postavenia,  
17.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, 
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17.1.2.3 zabezpečenia kvality a environmentálneho manažérstva, 
ak sú vyžadované. 
 

17.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 17.1 
sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek 
uvedených v časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov. 

 
 

17.3 Všetky doklady a dokumenty požadované v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
musia byť súčasťou ponuky. Všetky dokumenty musia byť predložené verejnému 
obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia 
dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak). Verejný obstarávateľ vylúči z 
verejného obstarávania uchádzača, ak:  
a) nesplní podmienky účasti,  
b) predloží neplatné doklady,  
c) nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote 
alebo  
d) poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.  

17.4 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie minimálnej úrovne 
požadovanej verejným obstarávateľom. 

 

18 Zábezpeka 
       Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.  
 
19   Mena a ceny uvádzané v ponuke 

19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú 
cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta . Ak uchádzač určí jeho 
ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 
desatinného čísla je číslica 0. Ak určí jeho ponukovú cenu/ceny na viac desatinných 
miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle 
všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude 
zaokrúhľovať smerom nahor).  

 

19.3 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
19.3.2 výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto 
skutočnosť, 
19.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

20   Vyhotovenie ponuky 
20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo 

tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
 

20.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo Výzve na 
predkladanie ponúk a  v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo 
dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 
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20.3. Uchádza č  predkladá verejnému obstarávate ľovi  dokumenty v listinnej 
podobe a  predloží ich sú časne  aj v elektronickej podobe na pamä ťovom 
médiu (CD/DVD) , pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú 
odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a 
priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia 
podpisu týchto osôb a odtla čku pe čiatky.  

 
20.4  Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť 

týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom 
"Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom 
"Ostatné".  

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 

21   Označenie obalov ponúk 

21.1  Uchádzač ponuku predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú 
časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú  
slovom  „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom 
„Ostatné“. 

Ponuka teda obsahuje dve časti:  

a) Časť: „Kritériá“: t. z. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, týkajúcu sa 
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie  ponúk, označenú  slovom  „Kritériá“ 
(odporúča sa zapečatiť obal tejto časti). Sem uchádzač vloží samostatný súpis 
návrhov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie 
ponúk - ponuková cena uchádzača pred el. aukciou, spolu s prílohou 
kalkuláciou ponukovej ceny uchádzača. Vzor samostatného súpisu návrhov na 
plnenie kritérií je uvedený v časti A.3 týchto podkladov 

 a 

b) Časť: „Ostatné“: t. z. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú 
slovom „Ostatné“ (obsahuje ostatné doklady a dokumenty – napr. doklady 
podľa bodu 16 tejto časti ponuky, a pod.) (odporúča sa zapečatiť obal tejto 
časti),  

pričom  obe tieto časti uchádzač vloží do jedného, spoločného nepriehľadného 
obalu. Obal musí byť riadne uzavretý a zabezpečený proti svojvoľnému otvoreniu 
(odporúča sa zapečatiť obal celej ponuky). 

 

Nezabudnite každú časť ponuky ozna čiť príslušným ozna čením:  

a) slovom  „Kritériá“ označte  Časť: „Kritériá “ a 

b) slovom „Ostatné“  označte Časť: „Ostatné“. 

 

Odporúča sa všetky doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky – Časť „Ostatné“ 
zviazať do jedného celku tak, aby nebolo možné z tohto celku žiaden doklad alebo 
dokument vybrať, príp. do tohto celku dokumenty alebo doklady vkladať. Všetky 
listy a dokumenty tvoriace obsah ponuky – Časť „Ostatné“ sa odporúča očíslovať 
(od čísla 1). Toto opatrenie má zabrániť obvineniu verejného  obstarávateľa 
uchádzačom zo straty dokladu príp. dokumentu, ktorý podľa uchádzača bol 
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súčasťou jeho ponuky (nie je však povinné, ide len o odporúčanie). V prípade, ak 
Časť „Kritériá“ obsahuje tiež viac strán, odporúčame obdobne postupovať pri 
zviazaní a číslovaní aj tejto časti ponuky.  

21.2 Obal ponuky (t. z. obal celej ponuky, vo vnútri ktorého sa nachádzajú dva 
samostatné obaly - jeden obal pre  Časť: „Kritériá“  a jeden obal pre Časť: 
„Ostatné“) musí obsahovať nasledovné údaje:   
21.2.1  adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1, 
21.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta 

podnikania), v prípade účasti skupiny, na obálke bude uvedená adresa (t. z. 
názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania toho 
člena skupiny, ktorého si členovia skupiny určili na komunikáciu 
s obstarávateľom v zmysle bodu 7.2 tejto časti podkladov). Na obálke bude 
súčasne aj označenie: „SKUPINA“ a súčasne budú na obálke uvedené názvy 
alebo obchodné mená všetkých členov skupiny. 

21.2.3 označenie “súťaž - neotvárať”, 
21.2.4 označenie heslom zákazky:  

                   „Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - propagácia a reklama“ 
           21.2.5 označenie: „do rúk Ing. Eleny Bachratej“. 
 
22   Miesto a lehota na predkladanie ponúk, doplnen ie, odvolanie a zmeny ponuky 

22.1 Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas 
prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  
 Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, sekretariát 
primátora 
 
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 
Pracovné dni:  

pondelok 8.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 16.00 

utorok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 

streda 8.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 17.00 

štvrtok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 

piatok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 14.00 

 
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 02.09.2013 o 1000 hod.. 
 
22.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 

sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
22.4 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  
 

22.5 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na 
adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 22.1 a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2  a na adresu podľa bodu 22.1. 
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Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

23   Otváranie obálok s ponukami 
23.1 Otváranie obálok s ponukami (konkrétne Časti „Ostatné“) sa uskutoční dňa 

02.09.2013 o 1500 h. na adrese:  
 
Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Slovenská 
republika 
Poschodie: prvé,  č. dv.: 204, zasadačka    

 
Otváranie ponúk  vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky 
a následne otvorí ponuku  a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú 
časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom 
poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" 
komisia vykoná všetky úkony podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto 
časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a 
vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 
Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu 
k ponukám, ktoré neboli vylúčené.  

 
23.2 Pri otváraní obálok podľa ustanovenia § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní  

nebude umožnená ú časť uchádza čov, nako ľko je otváranie ponúk podľa § 41 
neverejné. 

 
23.3 Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku: 

23.3.1 Informáciu o tom, že boli zo súťaže vylúčení (alebo, že bola vylúčená ich 
ponuka), alebo 

23.3.2 Výzvu na účasť v elektronickej aukcii. 
 

 

24   Dôvernos ť procesu verejného obstarávania 
24.1 Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o 

informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel 
uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné 
informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a 
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované za porušenie 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku 
verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5, § 
102 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosti zverejňovania zmlúv 
podľa osobitného predpisu ako aj povinnosti predložiť dokumentáciu o tejto zákazke 
na jej overenie poskytovateľovi NFP, resp. ním určenej organizácii/agentúre.  
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24.2 Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného 
obstarávateľa nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať 
informácie o obsahu ponúk. 

 
25   Preskúmanie ponúk 

25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú 
požiadavkám na predmet zákazky uvedeným vo Výzve na predkladanie ponúk a 
v týchto súťažných podkladoch.  

 

25.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 

 

26   Platnos ť ponúk  
26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré spĺňajú  

požiadavky na predmet zákazky uvedené Výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky.  

 
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným 
obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 
Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. 

 
26.3 V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH (po ukončení elektronickej 

aukcie) bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným 
obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za 
neprijateľnú a má právo neprijať ju. 
Rovnako to platí aj v prípade, ak by došlo k prekročeniu max. hodnoty ktorejkoľvek 
zo štyroch položiek, ktorá nemôže byť prekročená v zmysle rozpočtu a zmluvy 
o NFP uvedených v tabuľke v bode 2.3 časti  A.1 súťažných podkladov s názvom: 
Rozpočet podľa zmluvy o NFP  (t. z. ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH - 
po ukončení elektronickej aukcie za ktorúkoľvek z týchto štyroch jednotlivých 
položiek uvedených v tejto tabuľke bude vyššia ako max. hodnota tejto položky 
v zmysle rozpočtu a zmluvy o NFP, ktorá nemôže byť prekročená uvedená 
v tabuľke s názvom Rozpočet podľa zmluvy o NFP, ku ktorej sa pripočíta DPH, 
môže verejný obstarávateľ považovať celú takúto ponuku za neprijateľnú a má 
právo neprijať ju) - v tomto prípade by sa uskutočnilo nové vyhodnotenie ostatných 
prijateľných ponúk podľa výsledkov el. aukcie. 

 
26.4 Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 

dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 
 
26.5 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky alebo budú 

obsahovať obmedzenia a výhrady, budú z verejného obstarávania vylúčené. O 
vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne 
upovedomený. 

 
 

27   Vysvet ľovanie ponúk 
27.1  Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením 

ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
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27.2 Ak sa objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, 
komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti 
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 
pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: 
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 
hospodárnosti poskytovaných služieb, 
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k 

dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie 
služby, 

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 
uchádzačom, 
d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných 

podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných 
prác alebo v mieste poskytnutia služby, 

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
  V odôvodnení návrhu ceny (vyhotovenom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a v súlade s pokynmi komisie) musí uchádzač preukázať aj 
to, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky. 

 
27.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky 

účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa  na predmet zákazky, 
mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá 
je najmenej o 

a) 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,  
b) 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a 
zároveň  

c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym 
číslom. 

 
27.4 Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať 

uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení. 
 
27. 5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí 

byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc 
bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ 
vylúči ponuku. 

 
27. 6 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:     

a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 27.1 
tejto časti podkladov a § 42 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o 
vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.1 
tejto časti podkladov a  podľa § 42 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 
27.2 tejto časti podkladov a podľa § 42 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia 
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo 

e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v 
súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2, a 27.5 tejto časti podkladov a podľa § 42 
ods. 3  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

         
          
27. 7 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu. 

 

28   Oprava chýb 
28.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v 

prípade:  
28.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, bude 

platiť suma uvedená číslom, 
28.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba 

vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, 
platiť bude jednotková cena, 

28.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, platiť 
bude celková cena položky tak ako je uvedená a opraví sa len desatinná 
čiarka, 

28.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte 
jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet 
jednotlivých položiek a pod. 

 
28.2 O vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a ak ide o opravu 

v návrhu zmluvy, bude požiadaný o predloženie nového návrhu zmluvy. Ostatné 
opravené dokumenty už uchádzač nepredkladá.    

 
29   Mena na vyhodnotenie ponúk 

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eurách. 
 

30   Hodnotenie ponúk 
30.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií 

na hodnotenie ponúk uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a spôsobom 
určeným v časti  A.2  Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich uplatnenia a časti 
B.4 Elektronická aukcia. 

 
30.2 Komisia na vyhodnotenie ponúk identifikuje uchádzačov, ktorí neboli vylúčení 

a ktorých ponuky  neboli zo súťaže vylúčené a tí majú právo zúčastniť sa 
elektronickej aukcie. 

 
Časť VI. 

Prijatie zmluvy 
 

31   Oznámenie o poradí úspešnosti ponúk 
31.1  Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk 
vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu 
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uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti 
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ  podľa § 33, 
pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia 
výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie 
podmienok účasti. 

 
31.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 31.1 

tejto časti a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo 
účastníka bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. 
Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky 
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 
ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, 
informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v 
ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
32   Prijatie zmluvy 

32.1 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť 
uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona 
o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný 
uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ 
ich môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v 
poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu 
uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, 
potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli 
na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač 
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť 
uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 

 
32.2 Návrh zmluvy bude prijatý, v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, najneskôr do 31.01.2014. V prípade, ak bude uplatnený revízny postup 
zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, alebo ak poskytovateľ NFP neoverí 
dokumentáciu o tomto verejnom obstarávaní v lehote do 30 dní odo dňa, kedy mu 
bola predložená na overenie,  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať 
zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  prípadoch 
viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti. 

 
32.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov 

s výnimkou podľa bodu 24 tejto časti týchto podkladov a s výnimkou povinnosti 
uverejniť ponuky podľa § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.  
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32.4 V prípade, ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku na implementáciu 
tohto projektu neschváli tento proces verejného obstarávania a/alebo nariadi 
verejnému obstarávateľovi uskutočniť nové verejné obstarávanie na túto zákazku, 
vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo zrušiť tento postup zadávania zákazky. 

 
32.5 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky,  

resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný 
obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení  
ponúk (po skončení e-aukcie) ako ďalší v poradí, t. z. ktorý navrhol najnižšiu cenu 
za predmet obstarávania s DPH z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. 
spomedzi dovtedy neúspešných uchádzačov. V tomto prípade sa teda uskutoční 
nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný 
obstarávateľ najmä tieto situácie, ak: 
- úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému 

obstarávateľovi, 
- uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 

uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v zmysle týchto 
podkladov (najmä bod 32 tejto časti podkladov) 

- úspešný uchádzač napriek výzve verejného obstarávateľa odmietne predložiť 
verejnému obstarávateľovi upravený návrh zmluvy (v  prípade opravy zrejmej 
chyby podľa bodu 28 tejto časti týchto podkladov), 

-   úspešný uchádzač v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia elektronickej 
aukcie nedoručí verejnému obstarávateľovi  päť podpísaných vyhotovení 
návrhu zmluvy spolu s prílohou č. 1 a prílohou č. 2, ktoré budú vyhotovené 
v súlade s týmito podkladmi. 

 
32.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž aj v prípade, ak ponuková 

cena úspešného uchádzača vrátane DPH (po ukončení elektronickej aukcie) bude 
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s 
DPH, (takúto ponuku môže verejný obstarávateľ považovať za neprijateľnú a má 
právo neprijať ju) alebo v prípade, ak nastane neprijateľnosť všetkých ponúk podľa 
bodu 2.3 časti A.1 súťažných podkladov – t. z. ak by pri všetkých ponukách po 
ukončení aukcie došlo k prekročeniu max. hodnoty ktorejkoľvek zo štyroch položiek, 
ktorá nemôže byť prekročená v zmysle rozpočtu a zmluvy o NFP uvedených 
v tabuľke v bode 2.3 časti  A.1 súťažných podkladov s názvom: „Rozpočet podľa 
zmluvy o NFP“.  

 
Časť VII. 

Subdodávky 
 

33.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.  
 
33.2 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky 
alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie 
akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.  

 
33.3 Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:  
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a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,  
b) navrhovaných subdodávateľov  
c) predmety subdodávok a  
d) čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  
tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie 
zmluvy.  
 
Za týmto účelom vypracoval verejný obstarávateľ odporúčaný vzor vyhlásenia, ktoré má 
byť súčasťou ponuky a v ktorom uchádzač uvedie, či uchádzač bude využívať 
subdodávky (v tom prípade vyplní ďalšie údaje uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam 
subdodávateľov a pod.) alebo uvedie, že nebude využívať subdodávky a celé plnenie 
zmluvy zabezpečí sám.  

 
33.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 
v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu 
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v 
úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a 
čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platí teda to, že 
subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 
1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, čo si v prípade pochybností môže overiť verejný 
obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 26, príp. § 128 zákona 
o verenom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa 
subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy 
medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie 
uvedených povinností a to aj opakovane. 
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Pozn.: Toto verejné obstarávanie sa vyhlasuje po zrušení predchádzajúcich verejných 
obstarávaní. Posledné verejné obstarávanie bolo zrušené dňa ......, Oznámenie bolo 
publikované vo Vestníku VO č. ... z..... pod sp. zn. ..... 
 
 

VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ  
 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

že súhlasí s návrhom obchodných podmienok dodania p redmetu obstarávania  
(t. z. s návrhom zmluvy) 

 
Uchádzač:........................................................,so sídlom ...........................................................,       
IČO: .................. týmto čestne vyhlasuje, že súhlasí so sú ťažnými podmienkami 
a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných p odmienok dodania predmetu 
obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy)  v podlimitnej zákazke na dodanie tovarov (vyhlásenej 
vo Vestníku verejného obstarávania č. ... z ...., pod sp. zn. ....): 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
vyhlásenej Mestom Nemšová, Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 
00311812.  
 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
 

 V ........................, dňa............................ 

 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedenýc h v ponuke uchádza ča 

 
Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 
IČO: .................. týmto čestne vyhlasuje, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke, ktorú 
uchádzač predložil v podlimitnej zákazke na dodanie tovarov (vyhlásenej vo Vestníku 
verejného obstarávania č. ... z ...., pod sp. zn. ....): 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
vyhlásenej Mestom Nemšová, Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812 

sú pravdivé a úplne . 
 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
  

V ........................, dňa............................ 
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      ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 

 
 

ÚDAJE O KONTAKTNEJ OSOBE UCHÁDZA ČA 

 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 
IČO: .................. týmto určujem ako kontaktnú osobu v podlimitnej zákazke na dodanie 
tovarov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. ... z ...., pod sp. zn. ....): 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
vyhlásenej Mestom Nemšová, Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 
00311812,  nasledovnú osobu: 
 
Titul:    ............................................................................................................ 
Meno:    ............................................................................................................ 
Priezvisko:   ............................................................................................................ 
E-mailová adresa, na ktorú verejný obstarávate ľ  
zašle Výzvu na ú časť v elektronickej aukcii:........................... ................................................ 

Uveďte len  jeden mail!!! 

Telefón:   ............................................................................................................ 
Mobil:    ............................................................................................................ 
Fax:    ............................................................................................................ 
 
a zároveň: 
 
a) vyhlasujem, že  vyššie uvedená kontaktná osoba je určená (splnomocnená) na 

komunikáciu s verejným obstarávateľom počas elektronickej aukcie v tejto zákazke, 
 
 

b) určujem, aby verejný obstarávateľ zaslal Výzvu na účasť v elektronickej aukcii v tejto 
zákazke na vyššie uvedenú e-mailovú adresu kontaktnej osoby. 

 

 V ........................, dňa............................ 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača1 
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1 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny). 

 

 

 

VYHLÁSENIE  O VYTVORENÍ SKUPINY  A PLNÁ MOC 

 
Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 
IČO: .................. ako člen skupiny č. 1 a  
Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 
IČO: .................. ako člen skupiny č. 2 a 
Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 
IČO: .................. ako člen skupiny č. 3 
(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny) 

týmto vyhlasujeme, že ponuku v podlimitnej zákazke na dodanie tovarov (vyhlásenej vo 
Vestníku verejného obstarávania č. ... z ...., pod sp. zn. ....): 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
vyhlásenej Mestom Nemšová, Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812 
 

predkladáme spolo čne, ako skupina dodávate ľov pod ľa § 31 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
Zároveň splnomoc ňujeme  spomedzi seba účastníka:........................................................, so 
sídlom ..........................................................., IČO: .................., na komunikáciu s verejným 
obstarávateľom a na zastupovanie všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného 
obstarávania.   
 
Taktiež uvádzame adresu , na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. 
oznámenie o výsledku súťaže a pod.):    ..................................................................................... 
 
Zároveň uvádzame, že táto plná moc sa vzťahuje - nevz ťahuje * aj na podpis zmluvy 
s verejným obstarávateľom v prípade, ak by sme boli v tejto zákaze úspešným uchádzačom.  
 
Zároveň prehlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 1 
V ........................, dňa......................... 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 2 

V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 3 
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(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny) 
*nehodiace sa škrknite 
 
 
 

ĆESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 
IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na dodanie tovarov (vyhlásenej 
vo Vestníku verejného obstarávania č. ... z ...., pod sp. zn. ....): 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
vyhlásenej Mestom Nemšová, Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 
00311812: 

a) nebudem využíva ť subdodávky a celé plnenie zabezpe čím sám (tým nie je vylú čená 
neskoršia možnos ť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodáva teľov po čas plnenia 

zmluvy, ktoré sú uvedené v bode 33 časti A.1 sú ťažných podkladov)  1 
 

b) budem využíva ť subdodávky a na tento ú čel uvádzam: 1 
1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 

..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH 
 

2. navrhovaní subdodávatelia2 
Názov Sídlo IČO Kontaktná osoba 
    
    
    
 

3. predmety subdodávok: 2 
Názov subdodávateľa Predmet subdodávky 
  
  
  
 

4. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Pravidlá pre zmenu subdodávate ľov po čas plnenia zmluvy:  V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, 
ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, čo si v prípade pochybností môže overiť verejný obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 26, príp. § 128 
zákona o verenom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný 
obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 
 
V ........................, dňa............................ 

 
      ................................................................................... 
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meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača3 

 
1 Nehodiace sa prečiarknite 
2 použite koľkokrát je potrebné 
3 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny). 

 
 
Identifikácia verejného obstarávate ľa pod ľa 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 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 

 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 

A.2  PODMIENKY ÚČASTI 
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Nemšová, august 2013 
 
 

 
A.2  PODMIENKY ÚČASTI  

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: 
 
1.  Podmienky ú časti uchádza čov vo verejnom obstarávaní pod ľa § 26, resp. § 100 

zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného  postavenia):  
 
 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 

26 ods. 1  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to konkrétne uchádzač musí spĺňať 
tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený 

za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený 
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku. 

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo 

vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku 
alebo žiadosť o účasť, 

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď 
prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
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štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá 
je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá 
sa vymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

 
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1  
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov bude vyhodnocované v súlade s § 26, § 100 
ods. 1 a § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia bude posudzované 

v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 
z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní, podľa 
ktorého platí, že:   

„Podnikate ľ zapísaný v zozname podnikate ľov pod ľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení ú činnom od 01. 07. 2013  (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do 
zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie 
(ďalej len „úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) 
nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

Podnikate ľ zapísaný v zozname podnikate ľov pod ľa zákona o verejnom obstarávaní 
v znení ú činnom do 30. 06. 2013  (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu 
podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného 
obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ 
preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 
ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento 
údaj potvrdenie neobsahuje. 

Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že 
v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto 
podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 

Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní 
v znení účinnom do 30. 06. 2013 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj 
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. 
g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho písomne požiada 
o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 
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• doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad 
zverejňuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. 
g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením dokladov sa 
nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené, 

• predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia 
podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. 

Uchádza č alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname po dnikate ľov , môže 
v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona. 

Uchádza čom alebo záujemcom, ktorí nie sú zapísaní v zozname  podnikate ľov , 
odporúčame požiadať o takýto zápis podľa § 129 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis 
do zoznamu podnikateľov sa vykoná s platnosťou na tri roky a platí sa zaň správny 
poplatok 66 eur. 

Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v zozname podnikate ľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013, môžu požiadať o predĺženie platnosti 
zápisu v zozname podnikateľov podľa § 132 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis 
sa vykoná s platnosťou na tri roky. Za predĺženie zápisu v zozname podnikateľov sa platí 
správny poplatok 66 eur. 

V prípade podnikate ľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikate ľov , verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo požiadať úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu 
podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu k uchádzačovi 
alebo záujemcovi bezodplatne poskytne.“ 
Celý text citovaného výkladového stanoviska UVO sa nachádza: 
http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska/-/asset_publisher/7gWP3f2ikLHv/content/vykladove-stanovisko-
c-10-k-osobnemu-postaveniu-podla-zakona-o-verejnom-
obstaravani?redirect=http%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fvykladove-
stanoviska%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7gWP3f2ikLHv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnorm
al%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D1599261%26p_r_
p_564233524_resetCur%3Dtrue 

 
Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených  podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia: 
 Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: „Verejného 
obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia:...”  Podľa § 100 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov platí, že pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje 
podľa prvej časti a: „vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady 
podľa § 26 ods. 2...“. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia boli určené 
v zmysle § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie je taxatívne 
a preto ho musel verejný obstarávateľ v plnom rozsahu aplikovať. Vzhľadom ku 
skutočnosti, že predmet zákazky je financovaný z verejných zdrojov a vzhľadom 
k postaveniu verejného obstarávateľa ako orgánu územnej samosprávy, verejný 
obstarávateľ má záujem, aby bola zmluva uzavretá len s takým uchádzačom, ktorý 
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spĺňa všetky podmienky účasti uvedené v § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Je aj 
v záujme verejného obstarávateľa, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je 
evidovaný ako dlžník voči príslušným štátnym orgánom, voči ktorému by bol vedený 
výkon rozhodnutia a tiež, aby uchádzač a jeho štatutárny orgán (resp. jeho členovia) 
neboli právoplatne odsúdení za trestné činy, ktoré špecifikuje zákon o verejnom 
obstarávaní a ktorý spĺňa aj ďalšie podmienky účasti uvedené v § 26 zákona 
o verejnom obstarávaní.  

 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a 
technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa 
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo 
iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, technické a odborné kapacity 
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
 

2. Podmienky ú časti uchádza čov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje 
finan čné a ekonomické postavenie pod ľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní: 

 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 
svoje finančné alebo ekonomické postavenie: 

 
2.1  Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie 

ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom  uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný 
obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač 
vedený účet.  V prípade, ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je  v nepovolenom debete, 
alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje splátkový 
kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. 
V prípade, ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia 
uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, 
bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený.   
 
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami 
oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má 
vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá  vedený účet v inej banke (ani v 
Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia  je 
uvedený v tejto časti týchto podkladov.  

        Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť 
v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii.   

 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Vzhľadom na to, že úhrada za predmet zákazky bude fakturovaná až po zrealizovaní 
predmetu zákazky, t. z.  s časovým odstupom, verejný obstarávateľ potrebuje mať 
istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať 
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zákazku a zrealizovať zákazku aj bez predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto 
podmienka účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ získal aktuálny údaj o 
schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý 
uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných 
problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy (napr. o účte, ktorý je 
zablokovaný exekútorom a pod.). Finančné postavenie uchádzača je dôležité aj pre 
to, aby bol uchádzač schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo záruky. 

 
2.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponova ť so 
zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia. Túto skuto čnos ť preukazuje záujemca alebo uchádza č písomnou 
zmluvou  uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni 
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú by ť použité na 
preukázanie finan čného a ekonomického postavenia musí sp ĺňať podmienky 
účasti pod ľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje 
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal 
finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú ť 
len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal;  možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 
3. Podmienky ú časti uchádza čov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje 

technickú   alebo odbornú spôsobilos ť § 28 zákona o verejnom obstarávaní : 
 

Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje  
(odbornú) technickú spôsobilosť:  

3.1  Zoznam dodávok tovarov alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo porovnateľného 
charakteru ako je predmet tejto zákazky (t. z. napr. dodávok reklamných predmetov, 
propagačných predmetov, propagačných materiálov, letákov, brožúr atď. a  služieb 
v oblasti propagácie a reklamy – napr. zabezpečenie inzercie, organizácia podujatí  
a pod.) podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce 
3 roky (t. z. od 02.09.2010 do 02.09.2013), doplneným potvrdeniami o kvalite dodania 
tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením  všetkých náležitostí, ktoré vyžaduje § 28 
ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – t. z. s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov a doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo 
poskytnutia služieb.  
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každú dodávku 
tovarov/ poskytnutých služieb aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), 
kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu. Verejný obstarávateľ bude 
uznávať zo zoznamu dodávok tovarov/poskytnutých služieb len tie časti dodávok 
tovarov/poskytnutých služieb, ktoré boli dodané/poskytnuté v rozhodnom období (t. z. 
od 02.09.2010 do 02.09.2013) ak by išlo o dodávky tovaru/poskytnuté služby, ktoré 
boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia (ktorým sa rozumie od 
02.09.2010 do 02.09.2013). Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k 
takýmto dodávkam tovarov/poskytnutým službám (referenciám) aj presný údaj o tom, 
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aký objem tovarov/služieb (v € bez DPH) bol dodaný/poskytnutý v rozhodnom období 
(ktorým sa rozumie od 02.09.2010 do 02.09.2013).  

 

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto 
podmienky skutočnosť, aby uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými podmienkami) 
preukázal: 
a) dodanie tovarov v rozhodnom období (t. z. od 02.09.2010 do 02.09.2013) 

v minimálnom objeme 50.000,- € bez DPH (avšak žiadna jednotlivá "referencia" 
nesmie byť nižšia ako 25.000,- € bez DPH) – t. z. minimálny objem dodávky 
tovarov na jednu referenciu je 25.000,- € bez DPH a zároveň 

b) poskytnutie služieb v rozhodnom období (t. z. od 02.09.2010 do 02.09.2013) 
v minimálnom objeme 40.000,- € bez DPH (avšak žiadna jednotlivá "referencia" 
nesmie byť nižšia ako 20.000,- € bez DPH) – t. z. minimálny objem poskytnutých 
služieb na jednu referenciu je 20.000,- € bez DPH.  
 

 
Pri každej referencii (t. z. pri každom dodanom tov are/poskytnutej službe) platí:  
• ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 

dokladom je referencia podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní, 
• ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie 
uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo 
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
 
Pozn.: Pod ľa § 155m ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes korších predpisov 
platí, že: Splnenie podmienky ú časti pod ľa § 28 ods. 1 písm. a), ak 
odberate ľom bol verejný obstarávate ľ alebo obstarávate ľ, je do troch rokov 
odo d ňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referenc ií pod ľa § 9a a 
zverejnenia vzoru referencie pod ľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným 
dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli real izované postupom pod ľa 
tohto zákona v znení ú činnom do 30. júna 2013. Na ú čely pod ľa prvej vety 
úrad zverejní vo vestníku informáciu o dátume zriad enia evidencie 
referencií pod ľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie pod ľa § 9a ods. 6.  

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u 
odberateľov uvedených v zozname.  
 
Ak bude v zozname dodaných tovarov/poskytnutých slu žieb alebo v potvrdení 
odberate ľa uvedený objem v  inej mene ako euro  použije sa na prepočet z inej 
meny na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2010 až 2012 
zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2013, bude použitý 
prepočet aktuálny ku dňu predloženia ponuky. Príslušným rokom sa v rámci 
rozhodného obdobia rozumie rok, v  ktorom bola uzavretá zmluva, na základe ktorej 
sa dodávali tovary/poskytovali služby (t. z. nie rok ukončenia dodávky 
tovarov/poskytovania služieb). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v 
pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. 

 
 

Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
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 Zoznam dodávok tovarov/poskytnutých služieb  za  predchádzajúce 3 roky má slúžiť 
na to, aby zákazku realizoval taký uchádzač, ktorý už má skúsenosti s dodávaním 
tovarov a poskytovaním služieb. Vzhľadom k zmiešanému charakteru zákazky 
(zákazka na poskytnutie tovarov a služieb, pričom hodnota tovarov prevyšuje hodnotu 
služieb) požaduje verejný obstarávateľ preukázanie aj dodávok tovarov ale aj 
poskytnutia služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto 
zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto podmienke bola určená 
primerane k predpokladanej hodnote zákazky a je na jej úrovni, čo verejný 
obstarávateľ považuje za primerané. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemca 
mal skúsenosti s dodávkami tovarov a poskytovaním služieb v tomto rozsahu, nakoľko 
práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto minimálnom objeme majú vytvoriť 
predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky 
zdatný zmluvný partner. Práve skúsenosti uchádzača s realizáciou obdobných a aj 
rozsahovo podobných zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie 
zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. Nakoľko zákazka bude financovaná aj z 
verejných zdrojov, je o to potrebnejšie, aby bola zákazka zrealizovaná riadne, 
skúseným partnerom bez vážnejších technických a odborných problémov a práve 
skúsenosti uchádzača by mali byť zárukou kvalitného plnenia.  
 

3.2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na 
ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 
reálne disponova ť s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skuto čnos ť preukazuje 
záujemca alebo uchádza č písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, 
musí sp ĺňať podmienky ú časti pod ľa § 26 ods. 1  vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej 
zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, 
uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú ť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktoro u toto postavenie 
preukázal;  možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 
4.  Podmienky ú časti uchádza čov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa zabezpe čenia 

kvality a environmentálneho manažérstva  
Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukáže 
zabezpečenie kvality a environmentálneho manažérstva:  
 
Nevyžaduje sa.  
 

5. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému 
obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne  overená kópia dokumentu, 
pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 
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6. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak nesplní 
podmienky účasti, predloží neplatné doklady (neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým 
uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné alebo ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo 
pozmenené), nepredloží  po písomnej žiadosti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne 
nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

 
7.  Ak bude v predložených dokladoch uvedený príslušný údaj v inej mene ako v mene Euro, 

použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k euru, ktorý bol v období 
príslušných rokov zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Príslušným rokom sa 
pre „referencie“ podľa ods. 3.1) rozumie rok, v  ktorom bola uzavretá zmluva, na základe 
ktorej sa uskutočňovali stavebné práce (t. z. nie rok ukončenia alebo začatia stavebných 
prác). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma 
v EUR a platný kurz. 

 
8. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne 
požadovanej verejným obstarávateľom. 

 

9.  Splnenie podmienky ú časti možno preukáza ť čestným vyhlásením uchádza ča alebo 
záujemcu, pri čom doklady, preukazujúce splnenie podmienok ú časti predkladá 
verejnému obstarávate ľovi úspešný uchádza č pod ľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niek torých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V prípade, ak pod ľa § 32 zákona o VO nedošlo k predloženiu 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ú časti skôr, verejný obstarávate ľ po 
vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok ú časti úspešným uchádza čom 
alebo uchádza čmi, ktorí sa umiestnili na prvom až tre ťom mieste v poradí; ak dôjde 
k vylú čeniu uchádza ča alebo uchádza čov, vyhodnotí následne splnenie podmienok 
účasti ďalšieho uchádza ča alebo uchádza čov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia 
podmienok ú časti pod ľa prvej vety bude  postupova ť verejný obstarávate ľ pod ľa § 
33 zákona o verejnom obstarávaní, pri čom vyzve uchádza čov na predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ú časti v lehote do 11 pracovných dní 
odo d ňa doru čenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za 
nesplnenie podmienok ú časti. Z predložených dokladov musí by ť zrejmé, že 
uchádza č sp ĺňal podmienky ú časti ku d ňu predloženia ponuky. Je teda prípustné aj 
to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok ú časti pod ľa § 26, 27 a/alebo 28 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov boli vydané aj  po dni, v ktorom uplynie lehota 
na predkladanie ponúk, avšak musia obsahova ť informáciu o splnení podmienok 
účasti ku d ňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk a lebo musí by ť 
z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienk a účasti bola splnená ku 
dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. Rovnako nie je vylú čené ani 
to, aby boli predložené doklady, ktoré boli vydané pred d ňom alebo v de ň, v ktorom 
uplynie lehota na predkladanie ponúk tieto doklady však nesmú by ť staršie ako 3 
mesiace ku d ňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk a to pri tých 
dokladoch, pri ktorých je to uvedené vyššie (napr. vyjadrenie banky o schopnosti 
uchádza ča plni ť svoje finan čné záväzky nesmie by ť staršie ako tri mesiace ku d ňu, v 
ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk.  
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA   

O VEDENÍ  ÚČTOV 

 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 
IČO: .................. týmto pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenie podľa  
§ 27 zákona o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na 
dodanie tovarov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. ... z ...., pod sp. zn. ....): 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
vyhlásenej Mestom Nemšová, Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812 
 

vyhlasujem, že: 
 

a) mám  vedené účty v len týchto bankách*:  
1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. .............................................................................................. 

4. .............................................................................................. 

5. .............................................................................................. 

6. .............................................................................................. 

7. .............................................................................................. 

 
b) nemám  vedený účet v žiadnej inej banke ako v tých, ktoré som uviedol vyššie (ani v 

Slovenskej republike a ani v zahraničí).  
 
 
 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivé ho čestného vyhlásenia. 
 
 V ............................................., dňa............................ 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 

 
*použite toľko krát, koľko je potrebné. 
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Identifikácia verejného obstarávate ľa pod ľa 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 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 

 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
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Nemšová, august 2013 

 
 

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
        a) Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky 

 
   Postup vyhodnotenia: V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk, podľa kritéria 

stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ, resp. komisia určí poradie 
uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých celkových ponukových cien uchádzačov za 
dodanie celého predmetu zákazky vyjadrených v Euro s DPH, uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Komisia teda v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví poradie 
všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien s DPH za celý predmet zákazky. 
Ponuku s najnižšou cenou celkom s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na prvé 
miesto poradia, ďalšie ponuky zaradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou 
cenou celkom s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na posledné miesto 
poradia.  

 
2. Podľa kritérií sa hodnotí: 

      Kritérium: Najnižšia cena (cena celkom za celý  predmet zákazky) - hodnotí sa výška 
celkovej ceny za dodanie celého  predmetu zákazky, všetkých jeho súčastí. Uchádzač 
určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  predmet zákazky, všetky jeho súčasti. 
Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu 
obstarávania verejnému obstarávateľovi v zmysle týchto podkladov (vrátane napr. 
nákladov na zabalenie predmetu obstarávania, náklady na jeho dopravu do miesta 
dodania, náklady na organizáciu podujatí, zabezpečenie inzercie a pod.). Hodnotia sa 
ceny vrátane DPH.  

 Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení tabuľku, ktorá je uvedená v časti  A.3 
týchto podkladov: „Tabuľka pre výpočet ponukovej ceny uchádzača pred el. aukciou“. 
Jeho výsledná ponuková cena je súčtom cien všetkých tovarov/služieb uvedených 
v tejto tabuľke pri dodržaní tam uvedených množstiev m.j. (kusov a pod.) 
tovarov/služieb. T. z. uchádzač vždy doplní jeho jednotkovú cenu za tovar/službu, ktorú 
vynásobí uvedeným množstvom m.j. (kusmi a pod.) a súčet cien jednotlivých 
tovarov/služieb bude jeho ponukovou cenou. 

3. Po určení poradia na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný 
obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí 
neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predmet zákazky 
a náležitosti ponuky, na predloženie nových  cien v elektronickej aukcii. Výzva bude 
zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná 
osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne 
kontaktné údaje zodpovednej osoby, najmä mail) a bude uchádzačom odoslaná e-
mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie po úvodnom 
neverejnom vyhodnotení ponúk uchádzačov. 

4. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena  celkom za 
celý predmet zákazky (po ukončení el. aukcie) bude najnižšia za predpokladu, že 
nenastane neprijateľnosť tejto ponuky podľa bodu 26, resp. bodu 2.3 časti A.1 
súťažných pokladov. V týchto prípadoch by sa uskutočnilo nové vyhodnotenie 
ostatných prijateľných ponúk podľa výsledkov el. aukcie. Podrobnosti o priebehu el. 
aukcie sú uvedené v časti B.4 súťažných podkladov. 
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5. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 
dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 

6. Uchádzač je povinný vyplniť tlačivo SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE 
KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK 
– ponuková cena uchádzača - pred elektronickou aukciou, ktoré je uvedené na 
nasledovných stranách týchto podkladov, ktorého prílohou bude tabuľka, ktorá je 
uvedená v časti  A.3 týchto podkladov: „Tabuľka pre výpočet ponukovej ceny 
uchádzača pred el. aukciou“ (je potrebné uviesť aj ceny jednotlivých položiek). 
Uchádzači budú v el. aukcii upravovať len svoju celkovú ponukovú cenu. Kritériom na 
vyhodnotenie ponúk je teda len cena celková – t. z. celková cena za celý predmet 
zákazky s DPH. Upozornenie: V elektonickej aukcii sa môže cena len znižovať.  

 
Verejný obstarávate ľ dôrazne upozor ňuje uchádza čov, že bude na 
zadaných minimálnych parametroch predmetu zákazky a  jeho sú častí 
trva ť a nie je možné neskôr, napríklad z dôvodu zníženia  cien 
v elektronickej aukcii nahradi ť tovary/služby inými tovarmi/službami 
s nižšími alebo menej kvalitnými požadovanými param etrami ako tie, kt. 
sú požadované. 
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!!!   Vložte do obalu „Kritériá“ !!!! 
!!!   TOTO TLA ČIVO JE POVINNÁ SÚČASŤ PONUKY !!! 

 
SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ UR ČENÝCH VEREJNÝM 

OBSTARÁVATE ĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – ponuková cena uchádza ča  
pred elektronickou aukciou  

k podlimitnej zákazke na dodanie tovarov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 
... z ...., pod sp. zn. ....): 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
 
Kritérium:  
Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazk y 

 
 REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY  (pred el. aukciou): 

  cena bez DPH DPH Cena s DPH 
 Ponuková cena uchádzača pred el. aukciou 

Najnižšia cena - cena celkom za celý 
predmet zákazky  

   

 
 
Upozornenie pre uchádza čov: 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH (po ukončení elektronickej aukcie) bude vyššia ako 
predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom (bez DPH), môže verejný obstarávateľ 
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju. 

 
Prosíme priloži ť aj tabu ľku, ktorá je uvedená v časti  A.3 týchto podkladov: 
„Tabu ľka pre výpo čet ponukovej ceny uchádza ča pred el. aukciou“, ktorá  
tvorí neoddelite ľnú sú časť tohto samostatného súpisu návrhov na plnenie 
kritérií.  
 
V elektonickej aukcii sa môže cena len znižovať. 
 
 
V ..............................., dňa .................. 

 
.................................................................. 
podpis oprávneného zástupcu uchádzača 
 

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta . Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len 
na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. Ak určí na viac desatinných miest 
ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel 
o zaokrúhľovaní (t.z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Jednotlivé ceny v tabuľke, 
ktorá je uvedená v časti  A.3 týchto podkladov: „Tabuľka pre výpočet ponukovej ceny uchádzača pred el. 
aukciou“ môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny ktoré budú 
predmetom elektronickej aukcie musia byť určené najviac na 2 desatinné miesta. 
 
Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému 
obstarávateľovi (vrátane napr. nákladov na zabalenie predmetu obstarávania, náklady na jeho dopravu do miesta 
dodania, náklady na organizáciu podujatí, zabezpečenie inzercie a pod.). Hodnotia sa ceny vrátane DPH.  
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!!!   TOTO TLA ČIVO A JEHO PRÍLOHA JE POVINNÁ SÚ ČASŤ PONUKY!!! 
 
 

Príloha k tla čivu:  
SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ UR ČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATE ĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – 

ponuková cena uchádza ča  pred elektronickou aukciou  

 
„Tabu ľka pre výpo čet ponukovej ceny uchádza ča pred el. aukciou“: 

 

 
 

V ..............................., dňa .................. 
 
.................................................................. 

Činnosti zhotovite ľa realizované v 
rámci plnenia predmetu zmluvy Počet 

Jednotko-
vá cena 
bez DPH 

Spolu bez DPH 20% DPH Spolu cena s 
DPH 

Inzercia s témou separovania v 
mestskom periodiku - 1strana 
formátu periodika 

1 krát     

Inzercia s témou separovania v 
mestskom periodiku - 8 strán formátu 
periodika - mimoriadne číslo 

1 krát     

Inzercia s témou separovania v 
mestskom periodiku - 2strany 
formátu periodika 

1 krát     

Inzercia s témou separovania v 
regionálnom periodiku 3 krát     

Organizácia podujatí pre deti s témou 
„je dobré zhodnocovať odpad“ 

2 
podujatia     

Organizácia podujatí pre občanov s 
témou „kompostovanie odpadu a 
jeho pozitívny vplyv na životné 
prostredie“ 

2 
podujatia     

Výroba brožúry „Ako kompostovať“ 11000 ks     
Zápisník A4 s potlačou s námetom 
projektu 2000 ks     

Reklamný leták "kompostujeme" 18000 ks     
Prezentačno-informačná  brožúra „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 tabuľa - trvalo vysvetľujúca 1 ks     
Nálepky na označenie technológie 
veľkosť 20x30 cm 46 ks     

Nálepky na označenie technológie 
veľkosť 15x10 cm 1440 ks     

Celková cena bez DPH      

DPH      

Celková cena s DPH      
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podpis oprávneného zástupcu uchádzača 
 
 

Identifikácia verejného obstarávate ľa pod ľa 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 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 

 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

 
B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nemšová, august 2013 
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B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 

A. 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.  

 
Kód predmetu zákazky z CPV:  

 
Hlavný predmet 
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 

 

 
Komplexnos ť dodávky 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

 
V rámci plnenia tejto zákazky treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre 
informovanie a publicitu, ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného 
prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-
informovanie-a-publicitu-opzp/ 
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Miesto dodania predmetu obstarávania je: Mesto Nemšová – Mestský úrad Nemšová, ul. 
J.Palu 2/3, kanc. č. dv. 204, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. pokiaľ nie je výslovne 
uvedená požiadavka na rozdistribuovanie tovarov do jednotlivých obcí, ktoré sú 
predmetom podpory NFP a ktorými sú: Bolešov, Borčice, Horné Srnie, Nemšová, 
Kameničany, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča, Ilava, 
Tuchyňa, Bohunice, Dulov, Vršatské Podhradie, Mikušovce, Krivoklát, Červený Kameň, 
Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba. 
Zároveň ale platí, že všetky tovary, ktoré sa majú dodať v zmysle tejto zákazky musia byť 
najskôr dodané na adresu: Mesto Nemšová – Mestský úrad Nemšová, ul. J.Palu 2/3, 
kanc. č. dv. 204, aby sa zabezpečila riadna dokumentácia o dodaní týchto tovarov. Až 
následne, po vyhotovení dokumentácie o dodaní predmetu zákazky, budú tie tovary, pri 
ktorých je uvedené iné miesto ich konečného dodania  (napr. pokiaľ je výslovne uvedená 
požiadavka na rozdistribuovanie tovarov do jednotlivých domácností v obciach, ktoré sú 
predmetom podpory NFP) odovzdané opätovne uchádzačovi, aby zabezpečil riadne 
dodanie týchto tovarov do konečného miesta dodania (napr. distribúciu do domácností 
jednotlivých obcí). 
Uchádzač je povinný písomne, príp. aspoň emailom na adresu: 
sekretariatprimatora@nemsova.sk oznámiť verejnému obstarávateľovi, že chce dodať 
predmet zákazky/jeho časť a to najneskôr 6 pracovných dní pred plánovaným termínom 
dodania predmetu zákazky/jeho časti. 
Ak sa v týchto podkladoch uvádza, že uchádzač má zabezpečiť distribúciu, príp. 
rozdistribuovanie niektorých tovarov, tak platí, že ide o distribúciu, príp. rozdistribuovanie 
dotknutých tovarov do jednotlivých domácností v obciach, ktoré sú predmetom podpory 
podľa NFP.  
 

B. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Jedná sa o návrhy, výrobu a dodanie, resp. realizáciu nasledovných tovarov a služieb:  

 

1. Komunikácia s verejnos ťou prostredníctvom tla če 
 
Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku 
Poskytnutie služieb v súvislosti s inzerciou, vrátane vypracovania obsahu inzercie,  s témou 
zhodnocovania BRO v mestskom periodiku v troch číslach   
 
Rozsah dodávky:    
- jedno číslo veľkosť inzercie v rozsahu 1 strany formátu periodika  
- jedno číslo veľkosť inzercie v rozsahu 8 strán periodika, t.j. celé mimoriadne číslo 
- jedno číslo veľkosť inzercie v rozsahu 2 strán periodika 

 
Pri mimoriadnom čísle zabezpečiť aj tlač celého mimoriadneho čísla v rozsahu nákladu: 2300 
kusov (je to obvyklý náklad každého čísla) 
Pri riadnych číslach urobiť návrh obsahu a grafický návrh inzercie, pričom zverejnenie inzercie 
zabezpečí verejný obstarávateľ na svoje náklady 
 
Inzercia s témou separovania v regionálnom periodik u 
Poskytnutie služieb v súvislosti s inzerciou, vrátane vypracovania obsahu inzercie,  s témou 
zhodnocovania BRO v regionálnych periodikách.  
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Rozsah dodávky:  veľkosť jednej inzercie min. 1/2 strany periodika 

počet publikovaní: v dvoch rôznych regionálnych periodikách  
v nasledovných termínoch: prvý krát  najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v ktorom 
nadobudne účinnosť zmluva s úspešným uchádzačom, druhý krát marec 2014, 
tretí krát apríl 2014 (pre odstránenie pochybností ide o spolu 3 inzeráty, avšak 
v dvoch rôznych periodikách) 

 
Náklady na inzerciu (t. z. najmä na odplatu vydavateľovi periodika) znáša uchádzač (musí ju 
zahrnúť do ceny za túto položku) 
 
V rámci inzercie treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie 
a publicitu, ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
2. Priama komunikácia s verejnos ťou 
 
Organizácia podujatí pre deti s témou „je dobré zho dnocova ť odpad“   
Organizovanie podujatí zameraných pre deti z obcí podľa predmetu podpory NFP. Hravou 
formou budú informované o dôvodoch  a výhodách kompostovania biologického odpadu. 
Miesto konania podujatia - v meste Nemšová.  
Podujatia kompletne pripraví a zabezpečí uchádzač.  
Rozsah dodávky: dve podujatia  
-každé podujatie pre 1300 detí, podujatie v celkovom trvaní 4 hodiny, deti budú rozdelené do 
menších skupín  
-obsah podujatí: štrukturované programy podľa vekových skupín - predškolský vek, žiaci I. a 
II. stupňa 
-typy programov: oceňované vedomostné súťaže a kvízy, praktická ukážka triedenia odpadu, 
- celé podujatie bude moderovať moderátor 
-vyhotovenie študijných panelov pre deti, ktoré budú umiestnené v priestoroch konania 
podujatia. Samostatne stojace panely (min. rozmer panelu /plast 1 x 1 m upevnený na kovovej 
konštrukcii) v počte min. 3 kusov s grafickým spracovaním  - téma separovaný zber. Po 
skončení podujatia budú panely slúžiť ako putovná študijná výstava o separovaní, ktorá bude 
počas doby udržateľnosti projektu kolovať medzi školami miest projektu. 
-občerstvenie - pričom sa vyžaduje minimálne poskytnutie občerstvenia pozostávajúceho zo 
zabezpečenia pitného režimu pre účastníkov podujatia - konkrétne minimálne poskytnutie 2 
dcl pitnej vody na 1 účastníka podujatia 
 
Víťazný uchádzač musí pred realizáciou podujatia predložiť scenár podujatia na schválenie 
obstarávateľovi. 
 
V rámci podujatí treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie 
a publicitu, ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Organizácia podujatí pre ob čanov s témou „kompostovanie odpadu a jeho pozitívny  
vplyv na životné prostredie“ 
Organizovanie podujatí zameraných pre občanov z obcí podľa predmetu podpory NFP. 
Hlavným cieľom bude informovanie o dôvodoch a výhodách kompostovania biologického 
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odpadu. Cieľom je najmä zvýšenie uvedomovania si nutnosti zhodnocovania biologických 
odpadov u občanov. Miesto konania podujatia - v meste Nemšová - areál RCZ BRO, priestory 
Kultúrneho centra v Nemšovej, priestory Mestského múzea. 
Podujatie kompletne pripraví a zabezpečí uchádzač. 
 
Rozsah dodávky:  dve  podujatia  
 
- každé podujatie pre 3000 dospelých občanov, v trvaní 6 hodín 
- obsah podujatí: exkurzia priestormi RCZ BRO s výkladom, prednášky, pre účastníkov 
výherná súťaž, anketa 
- celé podujatie bude moderovať moderátor 
- občerstvenie pričom sa vyžaduje minimálne poskytnutie občerstvenia pozostávajúceho zo 
zabezpečenia pitného režimu pre účastníkov podujatia - konkrétne minimálne poskytnutie 2 
dcl pitnej vody na 1 účastníka a 1 káva s mliekom a min. 1 cukrom pre účastníka podujatia 
- podujatiu bude  predchádzať informačná kampaň, ktorá bude občanov informovať 
o pripravovanom podujatí v 2 týždňovom predstihu. Informačná kampaň prebehne na tejto 
minimálnej úrovni: úspešný uchádzač rozpošle list všetkým obciam, ktoré sú predmetom 
podpory podľa NFP - na obecné úrady s textom rozhlasovej správy, kde bude každá jednotlivá 
obec informovať cez miestne rozhlasy o podujatí a pozývať na akciu v zmysle ich všeobecne 
záväzných pravidiel (nariadení) (t. z. odvysielanie rozhlasovej správy si budú zabezpečovať 
jednotlivé obce samostatne). 
  
Víťazný uchádzač musí pred realizáciou podujatia predložiť scenár podujatia na schválenie 
obstarávateľovi. 
V rámci podujatí treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie 
a publicitu, ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
3. Informa čno - propaga čné materiály – zah ŕňa návrh, výrobu a dodanie nasledovných 

tovarov:  
 
Brožúry s názvom „Ako kompostova ť" 
Komplexná výroba (t.j. príprava textu, grafika, tlač) a distribúcia  brožúry do domácností 
jednotlivých obcí - s témou „Ako kompostovať" biologicky rozložiteľné odpady. 
 
Rozsah dodávky:  veľkosť brožúry v zavretom stave je formát A5 

počet strán min. 12, väzba V1 (skobová) 
papier lesklý, biely, min. 150 g/m2 
potlač plnofarebná na všetky strany. 
počet kusov: 11000 ks 

 distribúcia: 1/2 výtlačkov (zvyšná ½ výtlačkov ostane u verejného 
obstarávateľa, t. z. nebude sa distribuovať)  

  
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk. 
 
Zápisník  s potla čou - námet projektu 
Výroba a dodanie zápisníkov s potlačou s námetom projektu.  
 
Rozsah dodávky:  veľkosť A4 
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   počet strán 40 ks + obálka z papiera 200g 
papier min. 80 g, bezdrevný ofset, obálka plnofarebná (vnútro: 1 farba) 
počet kusov 2000 

   väzba V1 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Výroba reklamného letáku  
Komplexná  výroba (t.j. príprava textu, grafika, tlač) a distribúcia letáku do domácností 
jednotlivých obcí -  s témou „kompostujeme" odpady.  
 
Rozsah dodávky:  veľkosť letáku formát A4  

počet strán 4 (1 x lom)  
papier lesklý, biely, min. 135 g/m2  
obojstranná plnofarebná potlač  
počet kusov: 18000 ks 
distribúcia: 1/2 výtlačkov 

Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Prezentačno - informa čná brožúra „ čo robíme a čo chceme" 
Komplexná výroba ( t.j. príprava textu, grafika, tlač)  a dodanie informačnej brožúry s témou 
„čo robíme a čo chceme" v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov a 
separovaní ostatných odpadov. 
 
Rozsah dodávky:  veľkosť brožúry v zavretom stave je formát A5 

počet strán min. 8, väzba V1 (skobová) 
papier lesklý, biely, min. 150 g/m2 
potlač plnofarebná na všetky strany  
počet kusov: 10000 ks 

 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Tričko s potla čou s námetom projektu 
Výroba a dodanie tričiek s jednostrannou potlačou s námetom kompostovanie. 
 
Rozsah dodávky:  materiál tričiek - 100% bavlna, 
   hustota materiálu - 200g/m2 

farba tričiek - biele 
prevedenie - s krátkym rukávom, bez goliera 
veľkosti: „S“ 400 kusov; „M" 400 kusov; „L“ 400 kusov; „XL“ 400 kusov; 
„XXL“ 400 kusov; spolu 2000 kusov  
potlač s námetom separácie odpadov na prednej strane o veľkosti formátu 
A4, 1 farba 
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Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Detské pexeso s námetom projektu 
Komplexná výroba a dodanie detského pexesa s potlačou s námetom kompostovania.  
 
Rozsah dodávky:  formát: A4, počet obrázkov - 12 párov, farebnosť: 4+4, papier: 300g/m2 
natieraný lesklý  

počet kusov: 3000 ks 
 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Papierová taška s potla čou - námet projektu 
Výroba a dodanie papierových tašiek s potlačou s námetom kompostovania.  
 
Rozsah dodávky:  rozmer: 23x10x32 cm, papier: 100 gr. kraftový, hnedý,  

potlač 1 priama farba, jednostranová, veľkosti A5  
počet kusov: 2000 ks 

 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Šiltovka s potla čou - námet projektu 
Výroba a dodanie čiapok na hlavu so šiltom s potlačou s námetom kompostovania.  
 
Rozsah dodávky:  materiál – bavlna 

farba - jednofarebné - červená, žltá, zelená 
veľkosť - s prispôsobiteľnou veľkosťou na rôzne priemery hlavy 
potlač s námetom separácie, 1 farba 
počet kusov: 2000 ks 

 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Pero s potla čou - námet projektu 
Výroba a dodanie pier na písanie.  
 
Rozsah dodávky:  typ - guľôčkové s modrou náplňou, s vymeniteľnou náplňou po vypísaní, 

jednofarebné (farba nerozhoduje) 
nápis s námetom separácia s počtom písmen do 40, veľkosť písma min. 2 
mm (podľa počtu písmen), 1 farba  
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počet kusov: 3000 ks 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, 
ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
4. Publicita  
 
Pamätná tabu ľa 
Trvalo vysvetľujúca tabuľa. 
 
Rozsah dodávky:  počet: 1 kus 
   veľkosť - minimálne 200 mm x 300 mm 
   materiál na vonkajšie použitie - plast 
 
Vyrobené podľa aktuálnej verzie dizajn manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk. 
 
Nálepky na ozna čenie technológie 
 
Rozsah dodávky:  veľkosť 20x30 cm v počte 46 kusov  

veľkosť 15x10 cm v počte 1440 kusov 
tlač na bielu fóliu 
 

Vyrobené podľa aktuálnej verzie dizajn manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 

C. TERMÍNY: 
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Činnosti zhotovite ľa realizované v rámci plnenia 
predmetu zmluvy  Počet Termín dodania/poskytnutia 

do:  
Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku 
- 1strana formátu periodika 1 krát Vydanie vo 4.kvartáli roka 2013 

Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku 
- 8 strán formátu periodika - mimoriadne číslo 1 krát Apríl 2014 

Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku 
- 2strany formátu periodika 1 krát Vydanie v 1.vydaní r. 2014 

Inzercia s témou separovania v regionálnom 
periodiku 3 krát 

prvý krát  najneskôr do 2 
mesiacov odo dňa, v ktorom 
nadobudne účinnosť zmluva s 
úspešným uchádzačom, 
druhý krát marec 2014, 
tretí krát apríl 2014 

Organizácia podujatí pre deti s témou „je dobré 
zhodnocovať odpad“ 2 podujatia 

1x jeseň -  najneskôr do 2 
mesiacov odo dňa, v ktorom 
nadobudne účinnosť zmluva s 
úspešným uchádzačom,  

1x jar 2014 

Organizácia podujatí pre občanov s témou 
„kompostovanie odpadu a jeho pozitívny vplyv na 
životné prostredie“ 

2 podujatia 

1x jeseň -  najneskôr do 2 
mesiacov odo dňa, v ktorom 
nadobudne účinnosť zmluva s 
úspešným uchádzačom,  

1x jar 2014 

Brožúra „Ako kompostovať“ 11000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Zápisník A4 s potlačou s námetom projektu 2000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Reklamný leták "kompostujeme" 18000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Prezentačno-informačná  brožúra „čo robíme a čo 
chceme“ 10000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Tričko s potlačou - námet projektu 2000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Detské pexeso s námetom projektu 3000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Papierová taška s potlačou - námet projektu 2000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 
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Identifikácia verejného obstarávate ľa pod ľa 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 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 

Šiltovka s potlačou - námet projektu 2000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Pero s potlačou - námet projektu 3000 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Pamätná tabuľa - trvalo vysvetľujúca 1 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Nálepky na označenie technológie veľkosť 20x30 cm 46 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 

Nálepky na označenie technológie veľkosť 15x10 cm 1440 ks 

najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom 
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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

 
 
 

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nemšová, august 2013 
 

 
B. 2 SPÔSOB URČENIA CENY 

 
1. Ponuková cena, v Eurách,  musí byť zostavená v súlade so zákonom č.18 / 1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon 
vykonáva. 

2. Ceny je potrebné uviesť v € celkom, z toho DPH a bez DPH.  Cena sa bude fakturovať 
v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná cena sa 
bude v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť.  

3. Ak je uchádzač platcom dane  z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 
3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
3.2 výška DPH, 
3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je 
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta . Ak uchádzač určí jeho ponukovú 
cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 
číslica 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená 
verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.z. od 
číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Jednotlivé ceny v tabuľke, ktorá 
je uvedená v časti  A.3 týchto podkladov: „Tabuľka pre výpočet ponukovej ceny 
uchádzača pred el. aukciou“ môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak 
celková ponuková cena/ceny ktoré budú predmetom elektronickej aukcie musia byť 
určené najviac na 2 desatinné miesta. 

5. Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  predmet zákazky, všetky jeho 
súčasti. Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu 
obstarávania verejnému obstarávateľovi v zmysle týchto podkladov (vrátane napr. 
nákladov na zabalenie predmetu obstarávania, náklady na jeho dopravu do miesta 
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dodania, náklady na organizáciu podujatí, zabezpečenie inzercie a pod.). Hodnotia sa 
ceny vrátane DPH.  

6. Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení tabuľku, ktorá je uvedená v časti  A.3 
týchto podkladov: „Tabuľka pre výpočet ponukovej ceny uchádzača pred el. aukciou“. 
Jeho výsledná ponuková cena je súčtom cien všetkých tovarov/služieb uvedených v tejto 
tabuľke pri dodržaní tam uvedených množstiev m.j. (kusov a pod.) tovarov/služieb. T. z. 
uchádzač vždy doplní jeho jednotkovú cenu za tovar/službu, ktorú vynásobí uvedeným 
množstvom m.j. (kusmi a pod.) a súčet cien jednotlivých tovarov/služieb bude jeho 
ponukovou cenou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikácia verejného obstarávate ľa pod ľa 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 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 
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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemšová, august 2013 
 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVAN IA 
 
 
1.1  Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo d ňa ukon čenia 

elektronickej aukcie doru čiť verejnému obstarávate ľovi  pä ť vyhotovení návrhu 
zmluvy,  ktoré budú vyhotovené v súlade s týmito podkladmi (uchádzač predloží 5x 
príslušnú zmluvu a ku každej zmluve priloží doplnenú prílohu č. 1 a prílohu č. 2 
k zmluve).  Pre odstránenie pochybností uvádzame, že deň, v ktorom bola ukončená el. 
aukcia sa do lehoty 5 pracovných dní nezapočítava (t.z. prvým dňom lehoty je 
nasledujúci pracovný deň).  
Zmluvy musia byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  

 
V prípade, ak uchádzačom bude skupina  v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy bude 
podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena 
skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny 
dodávateľov samostatne. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača 
považované za odstúpenie od ponuky. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola 
podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu 
splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo 
overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne  uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj 
na podpis zmluvy  s verejným obstarávateľom. 

 
Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za 
predmet zákazky (obstarávania), ktorá/ktoré budú totožné s cenou/cenami, ktoré 
uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia e-
aukcie.   
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Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho úspešný 
uchádzač nedodrží, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. 
 
V prípade, ak úspešný uchádza č v lehote do 5 pracovných dní odo 
dňa ukon čenia elektronickej aukcie nedoru čí verejnému 
obstarávate ľovi  pä ť vyhotovení návrhu zmluvy alebo ak návrh  
zmluvy nebude vyhotovený v súlade s týmito podkladm i (spolu 
s požadovanou prílohou č. 1 a prílohou č. 2), bude toto konanie 
považované za odstúpenie uchádza ča od ponuky!  
 

 T. z., že pri predkladaní ponúk uchádzači nie sú povinní predkladať verejnému 
obstarávateľovi návrh zmluvy (predkladajú len čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač 
súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných 
podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) k tejto zákazke 
(viď bod 16 časti A.1 týchto podkladov).  

 
 
 
1.2   

ZMLUVA  

o poskytnutí reklamno-propagačných služieb 
 

uzatvorená v súlade s § 269 odsek 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov  

 
 
 
Zmluvné strany : 
 
Objednávateľ  :  
 
Mesto Nemšová 
sídlo  : Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
IČO : 00311 812 
DIČ  : 2021079797 
bankové  spojenie: VÚB a.s. Trenčín 
číslo účtu:  25124-202/0200 
konajúce prostredníctvom Ing. Františka Bagina, primátora mesta 
 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 
a  
 
Zhotoviteľ  :   
 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
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Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických: 
-vo veciach zmluvných : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 
 
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“ ) 
  
 
Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú v súlade s § 269 odsek 2 
a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov túto Zmluvu o poskytnutí reklamno-propagačných služieb (ďalej aj  len ako „Zmluva“):  

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sú oprávnené uzatvoriť túto Zmluvu, presvedčili sa o identite druhej 
zmluvnej strany a  označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu 
zapísanému v obchodnom registri. 

        Článok II. 
    Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa pre Objednávateľa, v súvislosti so zabezpečením propagácie a reklamy pre projekt 

„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - propagácia a reklama“ realizovaný v rámci 
Operačného programu Životné prostredie v meste Nemšová zaväzuje : 
a) V rámci komunikácie s verejnosťou prostredníctvom tlače obstarať inzerciu, vrátane vypracovania 

obsahu inzercie, s témou separovania (zhodnocovania BRO) v mestskom a regionálnom periodiku.  
b) V rámci komunikácie s verejnosťou zabezpečiť alebo obstarať organizáciu dvoch podujatí pre deti s 

témou „Je dobré zhodnocovať odpad". 
c) V rámci komunikácie s verejnosťou zabezpečiť alebo obstarať organizáciu dvoch podujatí pre občanov s 

témou „Kompostovanie odpadu a jeho pozitívny vplyv na životné prostredie". 
d) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu brožúry „Ako kompostovať" v počte 11000 ks 
e) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu zápisníka A4 s potlačou - námet projektu 

v počte 2 000 kusov. 
f) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu reklamného letáku „Kompostujeme" v počte 18 

000 kusov. 
g) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu prezentačno - informačnej brožúry so 

základnou témou „Čo robíme a čo chceme" v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov 
a separovaní ostatných odpadov v počte 10 000 kusov. 

h) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu trička s potlačou - námet projektu v počte spolu 
2 000 kusov. 

i) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu detského pexeso s námetom projektu v počte 3 
000 kusov. 

j) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu papierových tašiek s potlačou - námetom 
projektu v počte 2 000 kusov. 
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k) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu šiltoviek s potlačou – námetom projektu 
v počte 2 000 kusov.  

l) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu pier s potlačou – námetom projektu v počte 
3 000 kusov.  

m) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu a umiestnenie pamätnej tabule.  
n) Komplexne pripraviť a zabezpečiť alebo obstarať výrobu nálepiek na označenie technológie s veľkosťou 

20x30 cm v počte 46 kusov a s veľkosťou 15x10 cm v počte 1440 kusov. 
(plnenia vymedzené v písmenách a) až n) ďalej aj len ako „Predmet diela“) 
a Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté plnenia zaplatiť odplatu v rozsahu a za podmienok dojednaných 
touto Zmluvou. 
 

2. Rozsah prác a dodávok tvoriacich Predmet diela je podrobne vymedzený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu diela 
pre projekt „Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - propagácia a reklama“. Uvedený opis 
Predmetu diela sa považuje za záväzný pre rozsah diela, pokiaľ v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.  
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje Predmet diela dodať a realizovať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
v rámci predmetu podnikania, v súlade s touto Zmluvou, požiadavkami Objednávateľa a Opisom predmetu 
diela, ktorý tvorí Prílohu číslo 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s platnými 
právnymi predpismi, platnými technickými a inými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo 
s odbornou starostlivosťou.  

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Predmetu diela nezasiahne alebo inak nenaruší práva duševného 

vlastníctva tretích osôb, najmä, ak to bude potrebné, alebo ak sa Zhotoviteľ rozhodne použiť výsledok 
tvorivej duševnej činnosti inej osoby (fotografie, logá, autorské texty a podobne), zabezpečí dostatočný 
rozsah práv pre splnenie Predmetu plnenia a pre splnenie svojich povinností vyplývajúcich z  tejto Zmluvy. 

 
5. Zhotoviteľ je oprávnený využiť pri zhotovovaní diela služby subdodávateľov, zodpovedá však, akoby dielo 

vykonával sám. 
 
 

Článok III. 
Termín zhotovenia diela a odovzdanie diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto Zmluvy  v nasledovných termínoch:  
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2. Za riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje dielo zhotovené v rozsahu a kvalite dohodnutej 

v tejto Zmluve, jej prílohách, zodpovedajúce právnym predpisom, príslušným technickým normám a v súlade 
s požiadavkami Objednávateľa. 

 
3. Termín zhotovenia diela sa predlžuje o čas, po ktorý nemohol Zhotoviteľ objektívne realizovať činnosti 

spojené so zhotovovaním diela z dôvodov výhradne na strane Objednávateľa alebo z dôvodov prekážok 

Činnosti zhotoviteľa realizované v rámci plnenia 
predmetu zmluvy Počet Termín dodania/poskytnutia do: 

Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku - 
1strana formátu periodika 

1 krát Vydanie vo 4.kvartáli roka 2013 

Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku - 8 
strán formátu periodika - mimoriadne číslo 

1 krát Apríl 2014 

Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku - 
2strany formátu periodika 

1 krát Vydanie v 1.vydaní r. 2014 

Inzercia s témou separovania v regionálnom periodiku 3 krát 

prvý krát  najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto 
zmluva, 
druhý krát marec 2014, 
tretí krát apríl 2014 

Organizácia podujatí pre deti s témou „je dobré 
zhodnocovať odpad“ 

2 
podujatia 

1x jeseň -  najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto 
zmluva  

1x jar 2014 

Organizácia podujatí pre občanov s témou 
„kompostovanie odpadu a jeho pozitívny vplyv na životné 
prostredie“ 

2 podujatia 

1x jeseň -  najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto 
zmluva  

1x jar 2014 

Brožúra „Ako kompostovať“ 11000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva  

Zápisník A4 s potlačou s námetom projektu 2000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva   

Reklamný leták "kompostujeme" 18000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva  

Prezentačno-informačná  brožúra „čo robíme a čo 
chceme“ 

10000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva  

Tričko s potlačou - námet projektu 2000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva  

Detské pexeso s námetom projektu 3000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva  

Papierová taška s potlačou - námet projektu 2000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva  

Šiltovka s potlačou - námet projektu 2000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva 

Pero s potlačou - námet projektu 3000 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva 

Pamätná tabuľa - trvalo vysvetľujúca 1 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva 

Nálepky na označenie technológie veľkosť 20x30 cm 46 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva 

Nálepky na označenie technológie veľkosť 15x10 cm 1440 ks 
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v 
ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva 
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spočívajúcich vo vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú prekážky zapríčinené objektívne okolnosťami, 
ktoré nemožno Zhotoviteľom predvídať a odvrátiť, a to ani v prípade, ak by Zhotoviteľ venoval odvracaniu 
náležitú odbornú starostlivosť. Za vyššiu moc zmluvné strany svorne pokladajú najmä prírodné katastrofy, 
živelné pohromy, extrémne klimatické podmienky a pod.  

 
4. Po dokončení diela Zhotoviteľ bezodkladne písomne vyzve Objednávateľa na prevzatie diela. O odovzdaní 

a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej aj len ako  „Protokol“), 
v ktorom uvedú, či je dokončené dielo bez vád, alebo má vady. Ak má dielo vady, uvedú sa v Protokole 
a stanoví sa aj termín ich odstránenia, v prípade, že sú odstrániteľné. V závere Protokolu Objednávateľ 
uvedie, či dokončené dielo preberá, alebo nie a z akých dôvodov.  

 
5. Miesto dodania predmetu diela je: Mesto Nemšová – Mestský úrad Nemšová, ul. J.Palu 2/3, kanc. č. dv. 204, 

pokiaľ nie je uvedené inak (napr. pokiaľ nie je výslovne uvedená požiadavka na rozdistribuovanie tovarov 
do jednotlivých obcí, ktoré sú predmetom podpory NFP a ktorými sú: Bolešov, Borčice, Horné Srnie, 
Nemšová, Kameničany, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča, Ilava, 
Tuchyňa, Bohunice, Dulov, Vršatské Podhradie, Mikušovce, Krivoklát, Červený Kameň, Trenčianske 
Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba. Zároveň ale platí, že všetky tovary, ktoré sa majú 
dodať v zmysle tejto zmluvy musia byť najskôr dodané na adresu: Mesto Nemšová – Mestský úrad 
Nemšová, ul. J.Palu 2/3, kanc. č. dv. 204, aby sa zabezpečila riadna dokumentácia o dodaní týchto tovarov. 
Až následne, po vyhotovení dokumentácie o dodaní predmetu diela, budú tie tovary, pri ktorých je uvedené 
iné miesto ich konečného dodania  (napr. pokiaľ je výslovne uvedená požiadavka na rozdistribuovanie 
tovarov do jednotlivých domácností v obciach, ktoré sú predmetom podpory NFP) odovzdané opätovne 
Zhotoviteľovi, aby zabezpečil riadne dodanie týchto tovarov do konečného miesta dodania (napr. distribúciu 
do domácností jednotlivých obcí).  Zhotoviteľ je povinný písomne, príp. aspoň emailom na adresu: 
sekretariatprimatora@nemsova.sk oznámiť Objednávateľovi, že chce dodať predmet zákazky/jeho časť a to 
najneskôr 6 pracovných dní pred plánovaným termínom dodania predmetu zákazky/jeho časti. V prípade 
porušenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v tomto odseku, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 10% z ceny diela a to za každé porušenie tejto povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody v plnej výške. 

 
 

Článok IV. 
Odplata 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za zhotovenie Predmetu diela, činí sumu vo výške 

........................... € (slovom ......................  eur ..................centov). 
 
 
Cena bez DPH   DPH 20 %    Cena s DPH 
 
.......................  €                         ........................  €             ......................  € 
 

 
 
 
Cena za zhotovenie Predmetu diela podľa tohto Článku Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená Špecifikáciou ceny Predmetu diela, ktorá tvorí Prílohu číslo 2 
tejto Zmluvy.  
 
 

Článok V. 
Platobné podmienky 

 
1. Platba za predmet zmluvy bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. 

Zhotoviteľ bude predmet diela fakturovať až po riadnom dodaní celého predmetu diela (t. z. až po ukončení 
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celého plnenia tejto zmluvy, po riadnom dodaní všetkých tovarov a riadnom poskytnutí všetkých služieb) 
a to na základe jednej faktúry, ktorú vystaví a doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi do 15 dní po riadnom 
a úplnom dodaní celého predmetu diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných 
tovarov a poskytnutých služieb potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 
kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

2. Všetky platby podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku Zmluvy sú podmienené riadnym vystavením 
účtovného a daňového dokladu v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že takýto doklad nebude 
vystavený a včas vopred doručený, nie je Objednávateľ povinný plniť a neplnenie nemožno považovať za 
omeškanie. 
 

3. Zhotoviteľ' je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania Predmetu diela. 
 

4. Protokol o poskytnutí predmetných tovarov a služieb je nevyhnutným predpokladom na vystavenie 
účtovného a daňového dokladu v súlade s právnymi predpismi.  

 
5. V prípade,  že  faktúra  vystavená Zhotoviteľom nespĺňa náležitosti podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ 

oprávnený ju vrátiť a požadovať jej opravu. Ako dátum doručenia faktúry platí preto deň obdržania faktúry 
vystavenej podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. 

 
6. Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa. 
 
 

Článok VI. 
Zmluvné  pokuty, Osobitné ustanovenie o zmene subdodávateľov 

 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet diela v termíne dohodnutom v tejto  zmluve, objednávateľ má 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nevykonaného predmetu diela za každý, aj začatý  deň 
omeškania. 

 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 

0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
 
3.    Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas 

trvania tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má 
zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení 
uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo 
najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 
26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, čo si v prípade pochybností môže overiť Objednávateľ 
sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 26, príp. § 128 zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má 
Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny 
predmetu diela za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v tomto odseku a to aj 
opakovane. 

 
 

Článok VII. 
Vady diela a záručné podmienky 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Predmet diela je zhotovený podľa tejto Zmluvy v požadovanej kvalite 

a prevedení, počte kusov a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, a že počas záručnej doby bude mať 
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Predmet diela vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, predpokladané technickými normami, právnymi 
predpismi. 

 
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť lebo na 
ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
3. Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa protokolárneho prebratia diela Objednávateľom v súlade 

s ustanoveniami tejto Zmluvy. 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať 

a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady. 
 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 

Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 20 dní. Termín 
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.  

 
6. Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo je síce vada odstrániteľná, ale už bola raz 

ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať náhradný predmet plnenia.  
 
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou 

formou doporučene alebo do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa  tejto Zmluvy. 
 
 
 

Článok VIII. 
Licenčná zmluva 

 
V prípade, ak bude akákoľvek zložka, časť alebo fragment plnenia poskytovaného Zhotoviteľom 
Objednávateľovi chránená autorským právom, priemyselnými právami, právami na označenie alebo akýmkoľvek 
právom chrániacim výsledky tvorivej duševnej činnosti, prevádza odovzdaním diela Zhotoviteľ na Objednávateľa 
licencia v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok : 

a. na všetky, v čase uzavretia tejto Zmluvy známe, spôsoby použitia diela, najmä avšak nielen, na 
nasledujúce spôsoby použitia: 
- vyhotovenie rozmnoženiny diela alebo časti diela, vrátane vyhotovenia rozmnoženiny uskutočnením 

stavby diela; 
- spracovanie diela alebo časti diela, ako aj použitie diela alebo časti diela na vytvorenie iného 

autorského diela; 
- spojenie diela s iným autorským dielom alebo s iným predmetom ochrany chráneným autorským 

zákonom; 
- zaradenie diela alebo časti diela do súborného diela; 
- verejné vystavenie diela alebo jeho časti; 

b. v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu; 
c. v neobmedzenom časovom rozsahu, resp. do dňa zániku Objednávateľa bez právneho nástupcu; 
d. s právom na udelenie sublicencií; 
e. bezodplatne, s tým že na bezodplatnosť plnenia už bolo prihliadnuté pri tvorbe odplaty podľa článku IV. 

tejto Zmluvy.  
 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek oznámenia a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia, uskutočnené v súlade s touto 

Zmluvou (ďalej aj len ako “Oznámenia“), budú vykonané v písomnej podobe. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že všetky významné a záväzné prejavy vôle, najmä zmeny tejto Zmluvy, je potrebné uskutočniť 



 Podlimitná zákazka: „Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - propagácia a reklama“ 

Strana | 62  

 

písomnou formou a preukázateľne doručiť druhej zmluvnej strane. V prípade, že zmluvná strana, ktorej je 
takáto písomnosť adresovaná, jej prijatie odmietne alebo iným spôsobom jej prijatiu zabráni (napr. 
neoznámením zmeny jej adresy alebo iných relevantných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za 
preukázateľné doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto 
zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih 
doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia zásielky 
odosielateľovi.  Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia 
obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné 
priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide 
o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne, inak adresa, ktorá je uvedená 
v záhlaví tejto Zmluvy ako adresa trvalého pobytu.  

 
2. V prípade, že medzi Zmluvnými stranami bude doručované prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), je 

druhá strana povinná bezprostredne po doručení správy potvrdiť doručenie rovnakou formou (osobitnou 
správou). Doručením potvrdenia sa správa zaslaná elektronickou poštou považuje za riadne doručenú.  

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku potrebnú vzájomnú 

súčinnosť k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú 
poskytovať bezprostredne po tom, čo budú druhou stranou na jej poskytnutie vyzvané. 
 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať prípadné pripomienky riadiaceho orgánu poskytovateľa finančných 
prostriedkov, ktoré RO vyjadrí pri kontrole dokumentov verejného obstarávania a tejto zmluvy.  
 

5. Zhotoviteľ  sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overenia súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nemšová a 
Ministerstvom životného prostredia SR, a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu sú najmä :  
 
-     poskytovateľ a ním poverené osoby 
- útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby 
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
- splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
- osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ“. 

 
6. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, s výnimkou započítania 

nároku na náhradu škody ktorejkoľvek zo strán; takýto zápočet je možný najmä na základe písomnej dohody 
oboch Zmluvných strán. 

 
7. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto Zmluve má dotknutá zmluvná strana právo požadovať od 

druhej zmluvnej strany, ktorá škodu spôsobila, náhradu skutočne spôsobenej škody. 
 
8. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa 

www.nemsova.sk. 
 
 

V Nemšovej, dňa ................................  V ................................., dňa ............................. 
 

Za Objednávateľa:  
 
 
 
 

Za Zhotoviteľa: 
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_________________________________ _____________________________________ 
Ing. František Bagin 

primátor mesta Nemšová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zmluva je uzatváraná  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:    OPZP-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha zmluvy číslo 1 
Opis predmetu diela 

 
 

Názov: „Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - propagácia a reklama“ 
 

Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich častí: 

 
1. Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom tlače 
2. Priama komunikácia s verejnosťou 
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3. Informa čno - propagačné materiály 
4. Publicita 
 
Pozn.:  

- ak sa v tejto prílohe používa pojem: „uchádzač“, „ víťazný uchádzač“ alebo „úspešný uchádzač“ 
myslí sa tým „Zhotoviteľ“ 

- ak sa v tejto prílohe používa pojem: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“  myslí sa tým 
„Objednávateľ“ 

- ak sa v tejto prílohe používa pojem: „zákazka“ myslí sa tým „táto zmluva“ 
 

 
Popis jednotlivých častí projektu - diela: 
 
Predmet diela 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.  

 
V rámci plnenia tejto zmluvy treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie 
a publicitu, ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR 
www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-
publicitu-opzp/ 
 
Ak sa v tejto prílohe alebo v zmluve uvádza, že uchádzač má zabezpečiť distribúciu, príp. 
rozdistribuovanie niektorých tovarov, tak platí, že ide o distribúciu, príp. rozdistribuovanie dotknutých 
tovarov do jednotlivých domácností v obciach, ktoré sú predmetom podpory podľa NFP.  

 

Podrobný opis predmetu diela:  

Jedná sa o návrhy, výrobu a dodanie, resp. realizáciu nasledovných tovarov a služieb:  

 

1. Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom tlače 
 
Inzercia s témou separovania v mestskom periodiku 
Poskytnutie služieb v súvislosti s inzerciou, vrátane vypracovania obsahu inzercie,  s témou 
zhodnocovania BRO v mestskom periodiku v troch číslach   
 
Rozsah dodávky:    
- jedno číslo veľkosť inzercie v rozsahu 1 strany formátu periodika  
- jedno číslo veľkosť inzercie v rozsahu 8 strán periodika, t.j. celé mimoriadne číslo 
- jedno číslo veľkosť inzercie v rozsahu 2 strán periodika 
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Pri mimoriadnom čísle zabezpečiť aj tlač celého mimoriadneho čísla v rozsahu nákladu: 2300 kusov (je 
to obvyklý náklad každého čísla) 
Pri riadnych číslach urobiť návrh obsahu a grafický návrh inzercie, pričom zverejnenie inzercie 
zabezpečí verejný obstarávateľ na svoje náklady 
 
Inzercia s témou separovania v regionálnom periodiku 
Poskytnutie služieb v súvislosti s inzerciou, vrátane vypracovania obsahu inzercie,  s témou 
zhodnocovania BRO v regionálnych periodikách.  
 
Rozsah dodávky:  veľkosť jednej inzercie min. 1/2 strany periodika 

počet publikovaní: v dvoch rôznych regionálnych periodikách  v nasledovných 
termínoch: prvý krát  najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť 
zmluva s úspešným uchádzačom, druhý krát marec 2014, tretí krát apríl 2014 (pre 
odstránenie pochybností ide o spolu 3 inzeráty, avšak v dvoch rôznych periodikách) 

 
Náklady na inzerciu (t. z. najmä na odplatu vydavateľovi periodika) znáša uchádzač (musí ju zahrnúť do 
ceny za túto položku) 
 
V rámci inzercie treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý 
je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 

2. Priama komunikácia s verejnosťou 
 
Organizácia podujatí pre deti s témou „je dobré zhodnocovať odpad“   
Organizovanie podujatí zameraných pre deti z obcí podľa predmetu podpory NFP. Hravou formou budú 
informované o dôvodoch  a výhodách kompostovania biologického odpadu. Miesto konania podujatia - 
v meste Nemšová.  
Podujatia uchádzač kompletne pripraví a zabezpečí .  
Rozsah dodávky: dve podujatia  
-každé podujatie pre 1300 detí, podujatie v celkovom trvaní 4 hodiny, deti budú rozdelené do menších 
skupín  
-obsah podujatí: štrukturované programy podľa vekových skupín - predškolský vek, žiaci I. a II. stupňa 
-typy programov: oceňované vedomostné súťaže a kvízy, praktická ukážka triedenia odpadu, 
- celé podujatie bude moderovať moderátor 
-vyhotovenie študijných panelov pre deti, ktoré budú umiestnené v priestoroch konania podujatia. 
Samostatne stojace panely (min. rozmer panelu /plast 1 x 1 m upevnený na kovovej konštrukcii) v počte 
min. 3 kusov s grafickým spracovaním  - téma separovaný zber. Po skončení podujatia budú panely 
slúžiť ako putovná študijná výstava o separovaní, ktorá bude počas doby udržateľnosti projektu kolovať 
medzi školami miest projektu. 
-občerstvenie - pričom sa vyžaduje minimálne poskytnutie občerstvenia pozostávajúceho zo 
zabezpečenia pitného režimu pre účastníkov podujatia - konkrétne minimálne poskytnutie 2 dcl pitnej 
vody na 1 účastníka podujatia 
 
Víťazný uchádzač musí pred realizáciou podujatia predložiť scenár podujatia na schválenie 
obstarávateľovi. 
 
V rámci podujatí treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý 
je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
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Organizácia podujatí pre občanov s témou „kompostovanie odpadu a jeho pozitívny vplyv na 
životné prostredie“ 
Organizovanie podujatí zameraných pre občanov z obcí podľa predmetu podpory NFP. Hlavným 
cieľom bude informovanie o dôvodoch a výhodách kompostovania biologického odpadu. Cieľom je 
najmä zvýšenie uvedomovania si nutnosti zhodnocovania biologických odpadov u občanov. Miesto 
konania podujatia - v meste Nemšová - areál RCZ BRO, priestory Kultúrneho centra v Nemšovej, 
priestory Mestského múzea. 
Podujatie kompletne pripraví a zabezpečí uchádzač: 
 
Rozsah dodávky:  dve  podujatia  
 
- každé podujatie pre 3000 dospelých občanov, v trvaní 6 hodín 
- obsah podujatí: exkurzia priestormi RCZ BRO s výkladom, prednášky, pre účastníkov výherná súťaž, 
anketa 
- celé podujatie bude moderovať moderátor 
- občerstvenie pričom sa vyžaduje minimálne poskytnutie občerstvenia pozostávajúceho zo 
zabezpečenia pitného režimu pre účastníkov podujatia - konkrétne minimálne poskytnutie 2 dcl pitnej 
vody na 1 účastníka a 1 káva s mliekom a min. 1 cukrom pre účastníka podujatia 
- podujatiu bude  predchádzať informačná kampaň, ktorá bude občanov informovať o pripravovanom 
podujatí v 2 týždňovom predstihu. Informačná kampaň prebehne na tejto minimálnej úrovni: úspešný 
uchádzač rozpošle list všetkým obciam, ktoré sú predmetom podpory podľa NFP - na obecné úrady s 
textom rozhlasovej správy, kde bude každá jednotlivá obec informovať cez miestne rozhlasy o podujatí 
a pozývať na akciu v zmysle ich všeobecne záväzných pravidiel (nariadení) (t. z. odvysielanie 
rozhlasovej správy si budú zabezpečovať jednotlivé obce samostatne). 
  
Víťazný uchádzač musí pred realizáciou podujatia predložiť scenár podujatia na schválenie 
obstarávateľovi. 
V rámci podujatí treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý 
je dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 
3. Informa čno - propagačné materiály – zahŕňa návrh, výrobu a dodanie nasledovných tovarov: 
 
Brožúry s názvom „Ako kompostovať" 
Komplexná výroba (t.j. príprava textu, grafika, tlač) a distribúcia  brožúry do domácností jednotlivých 
obcí - s témou „Ako kompostovať" biologicky rozložiteľné odpady. 
 
Rozsah dodávky:  veľkosť brožúry v zavretom stave je formát A5 

počet strán min. 12, väzba V1 (skobová) 
papier lesklý, biely, min. 150 g/m2 
potlač plnofarebná na všetky strany. 
počet kusov: 11000 ks 

 distribúcia: 1/2 výtlačkov (zvyšná ½ výtlačkov ostane u verejného obstarávateľa, 
t. z. nebude sa distribuovať)  

  
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk. 
 
Zápisník  s potlačou - námet projektu 
Výroba a dodanie zápisníkov s potlačou s námetom projektu.  
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Rozsah dodávky:  veľkosť A4 
   počet strán 40 ks + obálka z papiera 200g 

papier min. 80 g, bezdrevný ofset, obálka plnofarebná (vnútro: 1 farba) počet 
kusov 2000 

   väzba V1 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 
Výroba reklamného letáku  
Komplexná výroba (t.j. príprava textu, grafika, tlač) a distribúcia letáku do domácností jednotlivých 
obcí -  s témou „kompostujeme" odpady.  
 
Rozsah dodávky:  veľkosť letáku formát A4  

počet strán 4 (1 x lom)  
papier lesklý, biely, min. 135 g/m2  
obojstranná plnofarebná potlač  
počet kusov: 18000 ks 
distribúcia: 1/2 výtlačkov 

Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 
Prezentačno - informačná brožúra „čo robíme a čo chceme" 
Komplexná výroba ( t.j. príprava textu, grafika, tlač)  a dodanie informačnej brožúry s témou „čo 
robíme a čo chceme" v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov a separovaní 
ostatných odpadov. 
 
Rozsah dodávky:  veľkosť brožúry v zavretom stave je formát A5 

počet strán min. 8, väzba V1 (skobová) 
papier lesklý, biely, min. 150 g/m2 
potlač plnofarebná na všetky strany  
počet kusov: 10000 ks 

 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 
Tri čko s potlačou s námetom projektu 
Výroba a dodanie tričiek s jednostrannou potlačou s námetom kompostovanie. 
 
Rozsah dodávky:  materiál tričiek - 100% bavlna, 
   hustota materiálu - 200g/m2 

farba tričiek - biele 
prevedenie - s krátkym rukávom, bez goliera 
veľkosti: „S“ 400 kusov; „M" 400 kusov; „L“ 400 kusov; „XL“ 400 kusov; 
„XXL“ 400 kusov; spolu 2000 kusov  
potlač s námetom separácie odpadov na prednej strane o veľkosti formátu A4, 1 
farba 
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Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 
Detské pexeso s námetom projektu 
Komplexná výroba a dodanie detského pexesa s potlačou s námetom kompostovania.  
 
Rozsah dodávky:  formát: A4, počet obrázkov - 12 párov, farebnosť: 4+4, papier: 300g/m2 natieraný 
lesklý  

počet kusov: 3000 ks 
 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 
Papierová taška s potlačou - námet projektu 
Výroba a dodanie papierových tašiek s potlačou s námetom kompostovania.  
 
Rozsah dodávky:  rozmer: 23x10x32 cm, papier: 100 gr. kraftový, hnedý,  

potlač 1 priama farba, jednostranová, veľkosti A5  
počet kusov: 2000 ks 

 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 
Šiltovka s potlačou - námet projektu 
Výroba a dodanie čiapok na hlavu so šiltom s potlačou s námetom kompostovania.  
 
Rozsah dodávky:  materiál – bavlna 

farba - jednofarebné - červená, žltá, zelená 
veľkosť - s prispôsobiteľnou veľkosťou na rôzne priemery hlavy 
potlač s námetom separácie, 1 farba 
počet kusov: 2000 ks 

 
Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 
Pero s potlačou - námet projektu 
Výroba a dodanie pier na písanie.  
 
Rozsah dodávky:  typ - guľôčkové s modrou náplňou, s vymeniteľnou náplňou po vypísaní, 

jednofarebné (farba nerozhoduje) 
nápis s námetom separácia s počtom písmen do 40, veľkosť písma min. 2 mm 
(podľa počtu písmen), 1 farba  
počet kusov: 3000 ks 

Pri výrobe treba uplatniť podmienky aktuálnej verzie manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je 
dostupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
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4. Publicita 
 
Pamätná tabuľa 
Trvalo vysvetľujúca tabuľa. 
 
Rozsah dodávky:  počet: 1 kus 
   veľkosť - minimálne 200 mm x 300 mm 
   materiál na vonkajšie použitie - plast 
 
Vyrobené podľa aktuálnej verzie dizajn manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je dostupný na 
internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk. 
 
Nálepky na označenie technológie 
 
Rozsah dodávky:  veľkosť 20x30 cm v počte 46 kusov  

veľkosť 15x10 cm v počte 1440 kusov 
tlač na bielu fóliu 
 

Vyrobené podľa aktuálnej verzie dizajn manuálu pre informovanie a publicitu, ktorý je dostupný na 
internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.opzp.sk/implementacia-
programu/informovanost-a-publicita/manual-pre-informovanie-a-publicitu-opzp/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha zmluvy číslo 2 
 

Špecifikácia ceny predmetu diela 
 
 

Názov: „Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - propagácia a reklama“ 
 

Činnosti zhotovite ľa realizované v 
rámci plnenia predmetu zmluvy Počet 

Jednotko-
vá cena 
bez DPH 

Spolu bez DPH 20% DPH Spolu cena s 
DPH 
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DOPLNÍ UCHÁDZAČ  
PODĽA VÝKAZOV VÝMER A PODĽA VÝSLEDKOV EL. AUKCIE 

 
 
 

Identifikácia verejného obstarávate ľa pod ľa 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 

Inzercia s témou separovania v 
mestskom periodiku - 1strana 
formátu periodika 

1 krát     

Inzercia s témou separovania v 
mestskom periodiku - 8 strán formátu 
periodika - mimoriadne číslo 

1 krát     

Inzercia s témou separovania v 
mestskom periodiku - 2strany 
formátu periodika 

1 krát     

Inzercia s témou separovania v 
regionálnom periodiku 3 krát     

Organizácia podujatí pre deti s témou 
„je dobré zhodnocovať odpad“ 

2 
podujatia     

Organizácia podujatí pre občanov s 
témou „kompostovanie odpadu a 
jeho pozitívny vplyv na životné 
prostredie“ 

2 
podujatia     

Výroba brožúry „Ako kompostovať“ 11000 ks     
Zápisník A4 s potlačou s námetom 
projektu 2000 ks     

Reklamný leták "kompostujeme" 18000 ks     
Prezentačno-informačná  brožúra „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 tabuľa - trvalo vysvetľujúca 1 ks     
Nálepky na označenie technológie 
veľkosť 20x30 cm 46 ks     

Nálepky na označenie technológie 
veľkosť 15x10 cm 1440 ks     

Celková cena bez DPH      

DPH      

Celková cena s DPH      
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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 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová - pro pagácia a reklama“ 

 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

 
B.4  ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemšová, august 2013 
 

B.4  ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
 

1.       Všeobecné informácie  

1.1 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania 
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien 
upravených smerom nadol.  

1.2 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po 
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk  
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1.3 Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky a bližšie špecifikovaný v súťažných 
podkladoch.  

1.4 Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva 
uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.  

1.5 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na 
určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové 
ceny upravené smerom nadol. 

1.6 Medzikolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači 
oboznámia s  e-aukčným prostredím pred zahájením sútažného kola e-aukcie.  

1.7 Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien 
ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom 
čase. 

2.       Priebeh e-aukcie 

2.1  Názov elektronickej aukcie bude rovnaký ako názov tejto zákazky. 
 

2.2 V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na 
vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ, resp. komisia určí poradie uchádzačov 
porovnaním výšky navrhnutých celkových ponukových cien za dodanie predmetu zákazky  
vyjadrených v Euro s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Komisia teda 
v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví poradie všetkých hodnotených ponúk podľa 
celkových cien s DPH za celý predmet zákazky. Ponuku s najnižšou cenou celkom s DPH 
za celý predmetu zákazky zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zaradí 
v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou celkom s DPH za celý premet 
zákazky zaradí komisia na posledné miesto poradia. Po určení poradia na základe 
predložených ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými 
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky 
spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových  cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na 
účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie 
podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej 
uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu 
je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom 
odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie 
(súťažného kola) po úvodnom neverejnom vyhodnotení ponúk uchádzačov. 
 

2.3 E-aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej 
adrese: kmpc.proe.biz.  Kontakt na administrátora e-aukcie: JUDr. Katarína Mrázová, e-
mail: katka.mrazova@gmail.com, tel. č.: +421 905 834056. 

2.4 E-aukcia prebieha v dvoch kolách: • medzikole, • súťažnom kole.  

2.5 V medzikole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Pravidlá 
obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky s DPH, 
pravidlá predlžovania súťažného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.. 

2.6 Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, bude v medzikole a 
v čase uvedenom vo výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si môžu skontrolovať 
správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ 
a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku 
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súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola ju nemôže 
meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie 
o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve. 

2.7 Súťažné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch a spôsobom uvedeným 
vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku súťažného kola sa všetkým 
uchádzačom zobrazí: celková cenová ponuka tohto uchádzača s DPH, najnižšia celková 
cena s DPH a  priebežné poradie uchádzača. Predmetom úpravy v elektronickej aukcii 
bude cena celkom za celý predmet zákazky s DPH. Uchádzači budú svoje ceny celkom 
za celý predmet zákazky s DPH upravovať smerom nadol. Kritériom na vyhodnotenie 
ponúk je teda cena celková – t.z. cena za celý predmet obstarávania.  Nová cenová 
ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou minimálnou cenou. 
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača v aukcii bude 0,5% z aktuálnej ceny uchádzača 
s DPH. Maximálny krok zníženia ceny nie je určený. V prípade, ak však jedným krokom 
bude chcieť uchádzač znížiť svoju ponukovú cenu o viac ako 50%, bude na túto 
skutočnosť softvérom automaticky upozornený a ak napriek upozorneniu potvrdí 
správnosť svojej ceny, bude táto cena akceptovaná. V priebehu elektronickej aukcie 
počas konania súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do 
elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v 
každom okamihu ich relatívne umiestnenie. 

2.8  Ak nedôjde k predlžovaniu súťažného kola, súťažné kolo skončí uplynutím časového 
limitu 20 min. Koniec aukcie sa môže predĺžiť v prípade znižovania cien v posledných 
dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty (t. z. k času, kedy došlo 
k predĺženiu sa pridajú celé 2 minúty). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení 
súťažného kola už nebude možné upravovať ceny, ktoré boli predmetom daného 
súťažného kola. 

2.9 Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa 
najnižšej ceny celkom za dodanie celého predmetu obstarávania (zákazky) v Euro  s 
DPH automatizovaným vyhodnotením. Na prvom mieste zostaveného poradia ponúk sa 
umiestni uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii (v momente jej ukončenia) ponúkol 
najnižšiu cenu celkom za dodanie celého predmetu obstarávania (zákazky) v Euro 
 s DPH (za predpokladu, že nenastane neprijateľnosť tejto ponuky podľa bodu 26, resp. 
bodu 2.3. časti A.1 súťažných pokladov; v tomto prípade by sa uskutočnilo nové 
vyhodnotenie ostatných prijateľných ponúk podľa výsledkov el. aukcie). Ostatní 
uchádzači budú neúspešní (a budú umiestnení na ďalších miestach v poradí a to podľa 
výšky svojich ponukových cien s DPH v momente ukončenia el. aukcie, pričom ponuka 
s najvyššou ponukovou celkovou cenou t. z. s najvyššou cenou za celý predmet 
obstarávania sa umiestni na poslednom mieste poradia). 

 
Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia 
elektronickej aukcie doručiť verejnému obstarávateľovi  päť vyhotovení návrhu zmluvy, 
ktoré budú vyhotovené v súlade s týmito podkladmi (uchádzač predloží 5x zmluvu a ku 
každej zmluve priloží doplnenú prílohu č. 1 a prílohu č. 2 k zmluve).  Zmluvy musia byť 
podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch. V prípade, ak uchádzačom bude skupina  v zmysle § 31 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, návrh zmluvy bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov 
skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje 
každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby 
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zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude 
podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc 
(originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne  uvedené, že sa 
plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy  s verejným obstarávateľom. 
 
Úspešný uchádzač je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť cenu/ceny za 
predmet zákazky (obstarávania), ktoré budú totožné s cenami, ktoré uviedol ako návrh 
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia e-aukcie.  Ako prílohu 
zmluvy je úspešný uchádzač povinný priložiť aj prílohu č. 1 a č. 2 zmluvy (pričom aj pri 
prílohe č. 2 platí, že aj tu je povinný dodržať svoje ceny uvedené v okamihu skončenia 
e-aukcie). 
 
V prípade, ak úspešný uchádza č v lehote do 5 pracovných dní odo d ňa ukon čenia 
elektronickej aukcie nedoru čí verejnému obstarávate ľovi  pä ť vyhotovení návrhu 
zmluvy (spolu s prílohou č. 1 a 2), ktoré budú vyhotovené v súlade s týmito 
podkladmi, bude toto konanie považované za odstúpen ie uchádza ča od ponuky! 
V tomto prípade si vyhradzuje právo verejný obstará vateľ uskuto čniť nové 
vyhodnotenie zostávajúcich ponúk.  

 
Upozornenie: V elektonickej aukcii sa môžu ceny len znižovať. 

 
V elektronickej aukcii sa budú zadáva ť ceny vrátane DPH!!!  

2.10 Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: Počítač uchádzača musí byť 
pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné mať Microsoft 
Internet Explorer verzie 7.0 a vyšší, resp. Mozilla Firefox 2.0 a vyššie. Správna 
funk čnos ť iných prehliada čov nie je garantovaná.  Prosíme, použite radšej niektorý 
z odporúčaných prehliadačov, iný prehliada č neodporú čame. Ďalej je nutné mať v 
prehliadači zapnuté cookies a javascript. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za 
prípady, ak uchádzačovi vzniknú počas el. aukcie problémy v dôsledku technických 
problémov na strane uchádzača (napr. použitie iného ako odporúčaného prehliadača, 
výpadok internetového pripojenia a pod.)  

2.11 Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na 
účasť v elektronickej aukcii. 

 


