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Zadanie zákazky podľa § 117  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

 
Identifikačné údaje 

1 Verejný obstarávateľ mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Adresa : Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

2 Organizačná zložka Prednosta miestneho úradu 

3 Kontaktná osoba  
(meno, telefón, email) 

Ing. Rastislav Bagar, +421 (2) 6920 2524, 
prednosta@dubravka.sk 

4 Kontaktná osoba pre verejné 
obstarávanie (meno, telefón, 
email) 

Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897, 
klient@tenders.sk 

 
Predmet zákazky 

5 Názov zákazky „Periodická tlač Dúbravských novín“ 

6 Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny): 

Služby 

7 Spoločný slovník obstarávania 
(CPV): 

79800000-2 –Tlačiarenské a príbuzné služby 

8 Stručný opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je zabezpečenie periodickej tlače 
Dúbravských novín. Periodicita tlače 1x mesačne, 
celkom 11 vydaní za obdobie kalendárneho roka. 
V mesiacoch júl-august vychádza len jedno číslo novín. 
Zákazka sa uzatvára na obdobie 4 rokov.  
Podrobný opis zákazky je uvedený v Prílohe č. 3.  

9 Predpokladaná hodnota 
zákazky  

47 637,04 EUR bez DPH na obdobie 4 rokov, pri tlači 11 
vydaní Dúbravských novín ročne 

 

Výsledok zadania zákazky 

10 Zmluva, rámcová zmluva alebo 
objednávka 

Rámcová zmluva 

11 Ak zmluva, uveďte dĺžku jej 
trvania v mesiacoch  

Zmluva bude uzatvorená do vyčerpania celkového 
objemu 69 000 EUR bez DPH alebo do uplynutia 4 rokov 
od jej uzatvorenia, podľa toho čo nastane skôr. 

12 Požadované obchodné 
a platobné podmienky 

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia 
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

13 Najnižšia cena s DPH Váha 100 % 

 
Podmienky účasti uchádzačov 

14 Verejný obstarávateľ požaduje 
predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 
 

Osobné postavenie: 
1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: musí byť oprávnený 
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
 
2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: uchádzač nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
Splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. 
f) ZVO Verejný obstarávateľ overí na základe informácií 
z verejne dostupných zdrojov.  
 
Technická a odborná spôsobilosť: 
 

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom 
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, 
lehôt dodania a odberateľov (kontakt telefonický, e-
mail na zodpovednú osobu odberateľa); dokladom je 
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona.  
 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 2:  
Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie 
minimálne dvoch zákaziek na rovnaký alebo obdobný 
predmet zákazky v celkovom rozsahu hodnoty zákaziek 
min. 20 000,00 EUR bez DPH za posledné 3 roky.  
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Predloženie ponuky 

15 Požadovaný spôsob určenia 
ceny v cenovej ponuke 

Celková cena s DPH 

16 Obsah ponuky 1. základné identifikačné údaje uchádzača 

2. doklady požadované verejným obstarávateľom (bod 

14 tejto výzvy) 

3. návrh na plnenie kritérií (Príloha č.1)  

4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 

5. návrh Rámcovej zmluvy na tlač Dúbravských novín 

6. vzorový výtlačok obdobnej tlačoviny/novín ako 

požaduje obstarávateľ s uvedením uchádzača ako 

tlačiarne v tiráži  

17 Označenie ponuky Heslo súťaže – „Periodická tlač Dúbravských novín“ 

18 Miesto a spôsob doručenia 
ponuky 

Ponuka sa doručuje: 
V písomnej forme v zalepenej obálke označenej 
„NEOTVÁRAŤ“ a heslom podľa bodu 17 tejto výzvy na 
adresu: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, Bajkalská 19B, 
821 01 Bratislava. 

19 Lehota na predkladanie ponúk 
(deň a hodina) 
Lehota na otvárania ponúk 
(deň a hodina) 

11.02.2022, 12:00 hod. 
 
11.02.2022, 12:30 hod./ neverejné otváranie ponúk 

20 Lehota viazanosti ponuky 
(dátum) 

30.6.2022 

21 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
Miesto a termín uskutočnenia dodania tovaru/služby 

22 Miesto dodania Miesto dodávky č. 1: Miestny úrad mestskej časti BA-
Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava.  
 
Miesto dodávky č. 2: priestory spoločnosti 
zabezpečujúcej distribúciu novín nachádzajúce sa v 
Bratislave. 
 
Podrobné určenie pred dodávkou výtlačkov. 

23 Termín realizácie dodávky 48 mesiacov od podpisu Rámcovej zmluvy 

24 Spôsob dodania tovaru Dúbravské noviny budú doručované po vytlačení 
každého čísla na náklady úspešného uchádzača na 
určené dve miesta (sídlo obstarávateľa a distribútora) 
podľa pokynov určených zodpovedným pracovníkom 
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obstarávateľa. Výtlačky budú balené v balíkoch, tak aby 
nedošlo k ich poškodeniu. 

 

Doplňujúce informácie 

25 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  
informácie uvedené v zadávaní zákazky.  

26 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia 
ponúk. 

27 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

28 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
skončil druhý alebo tretí v poradí. 

29 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová 
ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky 
ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento 
účel vyčlenené. 

30 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia a súhlasu s uzatvorením priloženej zmluvy. 

31 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

32 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 
33 Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

34 Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
35 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na 

predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

36 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 
predkladanie ponúk. 

 
 
Podrobný opis predmetu zákazky 

37 Predmetom zákazky je zabezpečenie periodickej tlače Dúbravských novín, ktorých 
vydavateľom je MČ Bratislava-Dúbravka. Periodicita tlače 1x mesačne, celkom 11 vydaní za 
obdobie kalendárneho roka. V mesiacoch júl-august vychádza len jedno číslo novín. Zákazka 
sa uzatvára na obdobie 4 rokov. Podrobné technické požiadavky verejného obstarávateľa 
na tlač Dúbravských novín sú špecifikované v Prílohe č. 3 tejto výzvy. Dodávka zahŕňa aj 
dovoz a zloženie výtlačkov novín v priestoroch obstarávateľa a distribútora. 
 
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba 
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok 
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ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže 
uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 
 
 
........................................................ 
Marek Havaš 
osoba zodpovedná za proces VO 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky (tvorí samostatnú prílohu) 

 

 


