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Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

  
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková,  

      Telefón :                        046/5179601  

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk  

      Kontaktná osoba pre veci technické: Mgr. Michal Ďureje, PhD.    

      Telefón :                         046/5179107 

      E-mail :                          michal.dureje@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Reklamné služby - zabezpečenie platenej plošnej inzercie“   

      2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o poskytovaní reklamných služieb 

a následne vystavené objednávky.. 

      2.4 Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO : 33 260,00 € bez DPH  

               

 3.  Opis predmetu zákazky :    

       3.1 Predmetom zákazky je:      

Opis zákazky s minimálnymi požiadavkami na predmet: 

Zákazkou na účely tejto verejnej súťaže je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi 

verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na strane druhej, ktorej 

predmetom je poskytovanie služieb platenej plošnej inzercie, prostredníctvom ktorej bude 

mesto Prievidza informovať občanov mesta o svojich aktivitách, prinášať informácie 

o realizovaných a pripravovaných projektoch a svojej činnosti prostredníctvom regionálnych 

tlačených médií.  

 

Poskytovateľ sa zaviaže poskytovať pre objednávateľa reklamné služby spočívajúce v šírení  

informácií o meste Prievidza a v šírení platenej inzercie mesta Prievidza v komunikačných 

nosičoch - printových médiách a regionálnych elektronických médiách, ktoré sú bližšie 

špecifikované v Prílohe č. 1 k Zmluve. Komunikačné nosiče a objednávateľ sa zaväzuje za 

riadne a včas poskytnuté reklamné služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí grafické spracovanie materiálov, podkladov platenej 

inzercie mesta Prievidza poskytnutých zo strany objednávateľa. 
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PODROBNÝ OPIS PREDMETU: 

Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa na poskytnutie služby - platenej plošnej 

inzercie, prostredníctvom ktorej bude mesto Prievidza informovať občanov o svojich 

aktivitách a prinášať im rôzne informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch a 

svojej činnosti, šírené v regionálnych tlačených médiách. Informácie musia byť spracovávané 

na vysokej profesionálnej úrovni v periodikách s nasledovným spôsobom vydávania a 

distribúcie: 

a) regionálne dvojtýždenníky - schránkované, ktoré majú distribučné pokrytie na území 

mesta Prievidza a vychádzajú v náklade min. 19 000 ks. Tlač  farebná, formát A4/ekvivalent 

tomuto formátu a sú voľne dostupné. 

b) regionálne týždenníky - schránkované, ktoré majú distribučné pokrytie na území 

mesta Prievidza a vychádzajú v náklade min. 19 000 ks.  Tlač  farebná, formát A4/ekvivalent 

tomuto formátu a sú voľne dostupné. 

c) regionálne týždenníky – voľnopredajné so zameraním na okres Prievidza, šírené 

prostredníctvom maloobchodného predaja v novinových stánkoch a ďalších predajných 

bodoch. 

 

Špecifikácia a štruktúra požadovaných komunikačných nosičov pre splnenie zámerov 

verejného obstarávateľa je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

 

A. Regionálne média Formát 

A.1. Regionálne dvojtýždenníky: x 

Prievidzské ECHO, alebo ekvivalent A4 

A.2. Regionálne týždenníky: x 

Prievidzsko, alebo ekvivalent A4 

A.3. Regionálne týždenníky voľnopredajné: x 

MY- Hornonitrianske noviny, alebo ekvivalent A3 

 

 

3.2 Dodanie predmetu zákazky :  

    Termín dodania : od nadobudnutia účinnosti zmluvy v dĺžke trvania 24 mesiacov 

      

       
4.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

     4.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     4.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

     4.3Vystavené faktúry budú uhradené formou bezhotovostného platobného styku na účet                     

poskytovateľa do 30 dní od ich prevzatia objednávateľom.  

     4.4 Prílohou vystavovaných faktúr budú preberacie, resp. odovzdávacie protokoly podpísané 

obidvoma zmluvnými stranami. 
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5.  Obsah ponuky  - podmienky účasti: 

5.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača. 

5.2  Návrh na plnenie kritérií – vyplnená tabuľka – formulár návrhov na plnenie kritérií – príloha 

č. 1 tejto požiadavky.  

5.3 Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru za predchádzajúce tri 

roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien 

poskytnutých služieb. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, dokladom o plnení je referencia. V prípade odberateľa - inej osoby ako verejný 

obstarávateľ doklad o plnení potvrdí osoba oprávnená konať v danej veci za tohto odberateľa, 

ak to nie je možné, uchádzač predloží vyhlásenie o úspešnom dodaní. Požadované doklady 

predloží uchádzač na samostatných listoch za každú poskytnutú službu uvedenú v zozname.  

Uchádzač zoznamom poskytnutých služieb  doplneným potvrdeniami o plnení preukáže, že 

za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil 

minimálne dve zákazky rovnakého  alebo podobného charakteru ako predmet zákazky 

v objeme 20 000,00 € s DPH za rok. 
      5.4 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky- uchádzač nepredkladá , verejný 

obstarávateľ si túto skutočnosť overí v dostupných registroch.  

 5.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

     5.6 Čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným 

spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, 

na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) a návrh zmluvy.  

     5.7 Návrh Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb, ktorý je súčasťou tejto požiadavky  

podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

                 

6.  Lehota na predloženie ponúk: 

6.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 5.3.2021 do 13:00hod. 

6.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuky požadujeme predložiť v elektronickej 

podobe na adresu: iveta.krajcikova@prievidza.sk . 

 

 7.   Spôsob určenia ceny 

      7.1 Cena  za  predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v euro, podľa  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 o cenách, v znení neskorších predpisov.  

 7.2 Návrhy všetkých cien predložených v ponuke musia byť zaokrúhlené na dve desatinné   

miesta. 

      7.3 Cenu predmetu zákazky uchádzač doloží cenovou kalkuláciou. V stĺpcoch označených ako 

1/1 strana až ¼ strany uvedie jednotkovú cenu inzercie pre príslušný formát. 
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8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

8.1 Najnižšia priemerná jednotková cena uvedená v € s DPH, ktorá sa vypočíta ako aritmetický priemer 

priemerných jednotkových cien za jednotlivé formáty v tabuľke – príloha č.1 , kde sú uvedené ceny za 

jednotlivé médiá a formáty. 

                 

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 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. 
 

 

Za opis predmetu obstarávania: Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

V Prievidzi 23.02.2021 

   

 

 

                  JUDr. Katarína Macháčková 

                           primátorka mesta 

 

 

 

Prílohy: Formulár návrhov na plnenie kritérií 

              Návrh zmluvy o poskytovaní reklamných služieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


