
Výzva 
na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 117 

zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na dodanie služieb 

 
 
1. Identifikácia obstarávateľa (§7): 
Názov: Nadácia Petit Academy 
Sídlo: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 
IČO: 318 07 003 
Kontaktná osoba:  Ing. Edita Slezáková  
E- mail : nadacia@petitacademy.sk 
 
2. Predmet zákazky: „Tlač kultúrnych strán v 26 vydaniach týždenníka Vasárnap“ 
 
3. Druh a množstvo: 
Tlačiarenské služby, množstvo podľa prílohy č. 1 
 
4. Typ zmluvy: 
Objednávka 
 
5. Miesto dodania: 
Komárňanské Tlačiarne, a.s, Bratislavská cesta 3012, Komárno. 
 
6. Termín dodania: 
Každý piatok na základe harmonogramu vydania od 1.02.2017 do 31.12.2017 
 
7. Opis predmetu zákazky: 
Uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy. 
 
8. Rozsah ponuky: 
Zákazka sa skladá z tlače  pravidelných kultúrnych príloh v 26 vydaniach týždenníka maďarskej 
národnostnej menšiny - Vasárnap.. Ponuka zahŕňa polygrafické náklady v oblasti tlače na 
zabezpečenie predmetu zákazky. 
 
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: 

Cenovú ponuku je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: 

marta.kovacs@petitpress.sk, poštou na adresu verejného obstarávateľa: Nadácia Petit Academy, 

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, alebo osobne v lehote do 25.06.2017  na formulári Tabuľka na 

vyplnenie cenovej ponuky, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.  Po tomto termíne nebudú zaslané cenové 

ponuky predmetom vyhodnocovania v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa. 

Pri doručení ponuky elektronicky uchádzač označí v predmete: „Zákazka podľa §117 – Vasárnap – 
tlač“. 
Pri doručení ponuky poštou alebo osobne uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej 
obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, pripadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a 
označená údajmi: 
- adresa verejného obstarávateľa, 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie „Zákazka podľa §117 – NEOTVÁRAŤ“, 
- heslo ,,Vasárnap - tlač“ 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi 
neotvorená.. 
 
10. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk bude dňa 26.06.2017. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk 
obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok 
vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
 
11. Podmienky účasti: 
- úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi 
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doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 
12. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru: 

- Predmet cenovej ponuky musí byť dodaný na adresu : Komárňanské Tlačiarne, a.s, Bratislavská 

cesta 3012, Komárno. 

- Cenovú ponuku prosíme vypracovať  v € podľa vzoru v prílohe č.1. a cena musí byť konečná 

a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty ukončenia predmetu zákazky. 

- Do ceny je nutné započítať všetky náklady, vrátane nákladov na dopravu.  

- Na dodanie tovaru resp. služby sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom 

splnení predmetu zákazky  do 14 dní po obdŕžaní faktúry, 

- faktúru doručiť do 7 dní po dodaní . 
 
13. Obsah ponuky: 
- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti, 
- cenová ponuka na celý predmet zákazky musí byť vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve. 
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou 
plnomocenstva), 
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru/služby 
uvedenými v tejto výzve, prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo 
osobou  oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené 
originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva). 
 
14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1, cena bez DPH,  ako aj 
cena s DPH, nakoľko obstarávateľ nie je platcom DPH a bude uvedená ako konečná vrátane všetkých 
nákladov dodávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, cenu uvedie len do kolónky bez DPH a do 
poznámok: Nie som platca DPH. 
 
15. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia celková cena s DPH za službu (pri uchádzačovi neplatcovi DPH najnižšia celková suma bez 
DPH). 
 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom 
obstarávaní. 
- úspešný uchádzač musí pred uzavretím zmluvy predložiť originál dokladu alebo jeho osvedčenú 
kópiu podľa bodu 11 tejto výzvy, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v čase obstarávania. 
- obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za 
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. 
Verejný obstarávateľ je oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť na svojej  
internetovej stránke, alebo na internetových stránkach iných ústredných orgánov štátnej správy. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 12.06.2017 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
Ing. Edita Slezáková 
Správkyňa nadácie 


