Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
a súčasne pre vyhodnotenie ponúk
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Internetová adresa:

Mesto Handlová
Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
00318094
2021162660
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
http://www.handlova.sk/

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
e-mail:

Ing. Mária Lenková
046/519 25 48
046/542 56 14
maria.lenkova@handlova.sk

2. Postup:
Mesto Handlová ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“) prostredníctvom tejto výzvy realizuje prieskum trhu za účelom určenia
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, predložené cenové ponuky budú súčasne
vyhodnotené v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v zadaní nižšie špecifikovanej zákazky.
3. Druh zákazky: tovar
CPV slovník:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
4. Názov predmetu zákazky:
„Dodanie propagačných predmetov s grafickou potlačou“
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov s grafickou potlačou k 645. výročiu založenia mesta
Handlová, vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania. Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovary
v štandardnej kvalite, ktoré sú nové a doposiaľ nepoužité.
Špecifikácia predmetu zákazky
1.) Tričko pre dieťa - celkové požadované množstvo 60 kusov
opis: tričko s krátkym rukávom zo 100% bavlny
farba: červená + biela potlač
veľkosť: na cca 6 rokov
potlač: vlastná grafika
ilustračné vyobrazenie
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2.) Tričko pre dospelého - celkové požadované množstvo 240 kusov
opis: tričko s krátkym rukávom zo 100% bavlny
farba: biele tričko + červená potlač
veľkosť: S, v počte 25 kusov
veľkosť: M, v počte 35 kusov
veľkosť: L, v počte 35 kusov
veľkosť: XL, v počte 25 kusov
farba: červené tričko + biela potlač
veľkosť: S, v počte 25 kusov
veľkosť: M, v počte 35 kusov
veľkosť: L, v počte 35 kusov
veľkosť: XL, v počte 25 kusov
potlač: vlastná grafika
ilustračné vyobrazenie

3.) Hrnček - celkové požadované množstvo 504 kusov
opis: hrnček klasický okrúhly s objemom 250ml
podmienka: vhodný do umývačky riadu
farba: biela + potlač v 6 farbách (modrá, červená, zelená, fialová, oranžová, ružová - každá farba
v počte 84 kusov)
potlač: vlastná grafika
ilustračné vyobrazenie

4.) Magnetka okrúhla - celkové požadované množstvo 1 000 kusov
opis: kovový magnetický spodok + papier + vrchná priesvitná fólia
farba: červená + biela potlač 12 motívov, v počte 500 kusov
farba čierna + biela potlač 12 motívov, v počte 500 kusov
potlač: vlastná grafika
ilustračné vyobrazenie

5.) Pohľadnica A - celkové požadované množstvo 1 000 kusov
veľkosť: DL bez obálky
prevedenie: matné
opis: na prednej strane bude grafická potlač, zadná strana bude obsahovať klasickú pohľadnicovú
potlač (miesto pre adresu a text) + na zadnej strane bude text: autor grafiky, grafické spracovanie a
text: pohľadnica bola vytlačená v náklade 1000 ks pri príležitosti 645. výročia mesta (prípadne aj
jazykové mutácie)
farba: červená + biela potlač
potlač: vlastná grafika
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ilustračné vyobrazenie

6.) Pohľadnica B - celkové požadované množstvo 500 kusov
veľkosť: DL bez obálky
prevedenie: matné
opis: na prednej strane bude grafická potlač, zadná strana bude obsahovať klasickú pohľadnicovú
potlač (miesto pre adresu a text) + na zadnej strane bude text: autor grafiky, grafické spracovanie
farba: plnofarebná potlač + potlač metalickou farbou
potlač: vlastná grafika
7.) Papierová taška - celkové požadované množstvo 300 kusov
opis: taška s krútenými uškami
veľkosť: malá (24 x 11 x 33 cm), v počte 100 kusov
veľkosť: stredná (26 x 12 x 34 cm), v počte 100 kusov
veľkosť: veľká (32 x 12 x 41 cm), v počte 100 kusov
poznámka: veľkosť je uvedená v približných rozmeroch
farba: hnedá bez potlače
ilustračné vyobrazenie

8.) Plátenná taška - celkové požadované množstvo 100 kusov
opis: taška s dlhými ušami
farba: červená + biela potlač
potlač: vlastná grafika
ilustračné vyobrazenie

9.) Multifunkčná šatka - celkové požadované množstvo 400 kusov
opis: valec z materiálu polyseter/elastan
farba: červená + biela potlač
rozmer: 45 x 23 cm (pre dospelého), v počte 300 kusov
rozmer: 35 x 21 cm (pre dieťa), v počte 100 kusov
potlač: vlastná grafika
ilustračné vyobrazenie
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Verejný obstarávateľ opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre
daný predmet zákazky. V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (špecifikácie
a ilustračného vyobrazenia) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť
ponuku i na technický a funkčný ekvivalent v prípade, ak sa nezmení účel a cieľ predmetu zákazky a
predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky.
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky sa nedelí a požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Dodanie predmetu zákazky sa uskutoční na základe písomnej objednávky.
Verejný obstarávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia
uvedeného v dodacom liste. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a
nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miestom dodávania predmetu zákazky je Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.
10. Termín dodania predmetu zákazky:
Dodanie predmetu zákazky sa uskutoční v lehote do 2 kalendárnych týždňov od objednania.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada za plnenie predmetu
zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia zálohy alebo preddavku, po
odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry s lehotou splatnosti 14 kalendárnych dní
odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného
dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov. Prílohou faktúry bude dodací list.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, predložené cenové ponuky budú súčasne
vyhodnotené v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Kritérium: najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH
(v prípade neplatiteľa DPH najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR)
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti
uvedených v bode 14. tejto výzvy po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a to
u uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí.
13. Spôsob uvedenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách za celý predmet zákazky. Zaokrúhľuje sa na dve
desatinné miesta. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a musí zahŕňať všetky náklady
spojené s realizáciou predmetu zákazky.
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení:
- cena celkom za predmet zákazy bez DPH v EUR
- sadzba DPH v %
- výškou DPH v EUR
- cena celkom za predmet zákazky s DPH v EUR
b) ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie cenu celkom za predmet zákazky v EUR.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v cenovej ponuke.
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14. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e)
a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
a) V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť
len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby.
Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra,
verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
b) V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť
len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
15. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:
1. Cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a súčasne pre
vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
2. Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
16. Vysvetlenie:
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek
zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese:
maria.lenkova@handlova.sk
17. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku a to
v súlade s bodom 15. tejto výzvy:
a) elektronicky na e-mailovú adresu: maria.lenkova@handlova.sk vo forme PDF skenu (príp. obrázku)
uchádzačom podpísaných dokumentov,
alebo
b) písomne v listinnej podobe v uzatvorenej obálke (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne)
do podateľne Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová s uvedením hesla „Propagačné
predmety - neotvárať“.
Ponuka musí byť predložená v lehote najneskôr: do 07.04.2021 do 13:00 hod. Rozhodujúci je termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú v
súlade s § 49 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované.
18. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, do 30.06.2021.
19. Konflikt záujmov:
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo
ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu
princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade
identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa.
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Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom
výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom
oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu neprijatia ponuky.
21. Prílohy výzvy:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
a pre vyhodnotenie ponúk (formulár na vyplnenie pre uchádzača)
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie
V Handlovej, dňa 25. marca 2021

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta Handlová
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