
V ý z v a    n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb 

 
1.   Identifikácia verejného obstarávateľa:               

 Názov:                       Media Rača, spol. s r.o.                                 

 Sídlo:                        Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

 IČO:                           35895586 

    V zastúpení: Ing. Peter Semanco, konateľ      

    E-mail: peter.semanco@raca.sk 

 Kontakt:  0905 418 507 

   

2.  Názov zákazky:  ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA RAČIANSKY VÝBER 
 
3.       CVP (slovník spoločného obstarávania): 79810000 - 5 Tlačiarenské služby 

                         79820000 - 8 Služby súvisiace s tlačou  

  
4.  Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom obstarávania je zabezpečenie tlače periodika Račiansky výber, vydávaného za účelom 
propagácie života v mestskej časti Bratislava – Rača, ako aj zabezpečenie likvidácie odpadu.  

 

4.1 Technické požiadavky 

a)  Rozsah:   24 strán 
b)  Špecifikácia tlač:   Račiansky výber 
c)  Náklad:    11 000 ks / 1 vydanie  
d) Celkový počet vydaní:  11 / rok 
e)  Farebnosť tlače:   4+4 
f)  Papier:    90g LWC 
g)  Výsledný formát:   210 x 297 mm 
h)  Väzba:    V1 
i) Vyskladnenie a dovoz :  do 48 hodín od zadania podkladov  do tlače, v doobedňajších  

hodinách na určené miesto dodania 
j)            Miesto dodania:              3 600 ks (36 balíkov) – Obecný dom MČ Bratislava – Rača, 831 06 

Alstrova 249, 831 06   Bratislava (Redakcia Račianskeho výberu) 
                            7 400 ks (74 balíkov) – Slovenská pošta, Čachtická 25, Bratislava – 

Rača, 831 06  
    k)  Balenie:                100 ks / balík 

 

 

5.            Podmienky účasti:   

5.1  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Splnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukáže uchádzač, doloženým dokladom 
o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (Výpis z Obchodného alebo 

Živnostenského registra – kópia) – príloha č.2 
5.2   Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže čestným vyhlásením -     
       príloha č. 3 

 

6.        Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: 

Uchádzač preukáže doklad / potvrdenie o zabezpečení plnenia povinností vyplývajúcich  z § 54 ods. 1 
písm. d) až f) zákona o odpadoch - príloha č. 4 

 

7.         Obsah cenovej ponuky: 

1. Doklad o oprávnení podnikať - kópia 
2. Čestné vyhlásenie  
3. Cenová ponuka podľa prílohy č.1  
4. Doklad o zabezpečení povinností v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 



5. Podpísaná Rámcová zmluva o dielo 
 

8.  Lehota dodania predmetu zákazky: od 01.09.2019, zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 12 mesiacov 

  
9.  Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000,00 € bez DPH 

 

10.       Podmienky financovania: 

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa na základe faktúr, 
ktorých prílohou bude odovzdávajúci / preberací protokol. Cenu za tlačoviny sa verejný obstarávateľ 
zaväzuje zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. 
Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru 
zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo 
dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude 
doklad preukazujúci odovzdanie tlačovín riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa 
podpísaný zodpovednými osobami za verejného obstarávateľa a dodávateľa. 

 
11.        Kritériá na hodnotenie ponúk:  

11.1  Kritériom na hodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH,    
         resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). 
11.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky bude  
        zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

 
12.  Spôsob určenia ceny: 

Cena predmetu  zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, ktorou sa  vykonáva zákon 
o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia tejto ceny, 
zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 

 
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 
 
Ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, 
že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 
13.  Miesto a lehota predkladania ponúk:  

13.1 Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) v uzavretom obale/obálke 
s označením „Súťaž“ a heslom „Tlač Račianskeho výberu“ osobne  alebo poštovou zásielkou na 
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 a v lehote na predkladanie ponúk. 

13.2  Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2019 do 17:00 hod.  

13.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 13.2 
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

13.4  Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú predmetom vyhodnocovania a vrátia 

sa uchádzačom neotvorené. 
 
14.  Typ zmluvy: Rámcová zmluva o dielo 

Návrh Rámcovej zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Uchádzač priloží k cenovej ponuke aj 
1x podpísanú Rámcovú zmluvu o dielo oprávnenou osobou. 

 
15.     Obchodné podmienky: 

15.1 Predmet zákazky bude realizovaný na základe Rámcovej zmluvy o dielo. 
15.2 Úhrada za dodaný predmet obstarávania bude na základe vystavenej faktúry s termínom splatnosti 

30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
15.3  Pri omeškaní platby faktúry  je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej 

sumy za každý deň omeškania. 
15.4 V prípade nesplnenia si povinností uchádzača v stanovenej lehote, je tento povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania. 



15.5 Vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu 
zákazky. 

15.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 
16.    Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

    Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí ponuky do 2 pracovných dní. 

        
17.  Vylúčenie uchádzača  

       Mestská časť Bratislava-Rača si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu  
 obstarávania, ak : 

 uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

 uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil požadované 
vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote stanovenej v 
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

 uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil falšované 
alebo pozmenené doklady, 

 cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej 
komodity, 

 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  

 uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom  s Mestskou časťou 
Bratislava -Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností 

 

      18.    Doplňujúce informácie: 

        18.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

        18.2 Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia. 

        18.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez  
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného    
obstarávania. 
18.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 
rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 
podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená, a ktoré verejný obstarávateľ nemohol 
predpokladať. 

 
 
. 

 
V Bratislave dňa 29.07.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
Cenová ponuka  

 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 

 
Názov zákazky: ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA RAČIANSKY VÝBER 
 
Obchodné meno uchádzača:  
 
Sídlo: 
 
IČO:  
                                                                      
DIČ: 

 
som/nie som* platcom DPH 
(*nehodiace sa prečiarknite) 
 

Popis položky 
 

Cena celkom 
bez DPH 

 
DPH 

Cena celkom 
s DPH 

 

Celková cena za predmet zákazky  

(11 vydaní po 11000 ks) 
   

 
 
Náklady na 1 vydanie: 
 

Popis položky 
 

MJ 

 
Cena za 1 ks 

periodika 
bez DPH 

 

Množstvo 
 

Cena celkom za 
vydanie 
bez DPH 

 

DPH 

Cena celkom za 
vydanie 
s DPH 

 

1 Vydanie = 11ooo ks 
periodika 

1 ks  11 000     

 
 
 
Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na 
predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 
 
 

 
 
 

 

 

V............................... dňa.................. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         .......................................................................... 
                                                                                         podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača 

                                               

 
 
 
 



Príloha č. 2 
Rámcová Zmluva o dielo 

 

R á m c o v á  z m l u v a  

 o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie (časopisu) 

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

ČIánok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

 

Zhotovitel’: 

Sídlo 

IČO: 

IČ DPH: .................... 

Registrácia: OR ...., oddiel: ..., vložka č.: ...  

Bankové spojenie: ..... IBAN: ..... 

Zastúpený: 

1. ...................... 

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

Objednávateľ:   Media Rača, spol. s r.o. 

Sídlo:    Kubačova 21  

IČO:    35 895 586  

IČ DPH:   SK2021865197 

Registrácia:   OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32676/B  

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK69 1100 0000 0026 2408 4002 

Zastúpený:   Ing. Peter Semanco, konateľ  

 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

Predmetom tejto zmluvy je výroba periodickej publikácie (časopisu) „Račiansky výber“ a zabezpečenie 

likvidácie odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zhotovitel’ vykoná polygrafickú výrobu podľa špecifikácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v 

prílohách k nej, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

Článok III. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

3.1. Súčasťou tejto zmluvy je aj výrobný harmonogram na obdobie platnosti zmluvy, t.j. na 12 mesiacov 

(prvé číslo - september 2019). Objednávateľ dodá výrobný harmonogram na mesiace roku 2020 do 

30.11.2019. 

3.2. Objednávateľ vystaví objednávku na každé číslo časopisu a dodá výrobné podklady v súlade so 

Všeobecne záväznými obchodnými podmienkami zhotoviteľa, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto 



zmluvy.  

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi tlačové podklady špecifikované v tejto zmluve v 

termíne uvedenom vo výrobnom harmonograme. Objednávateľ sa zaväzuje dodať kompletné 

tlačové podklady v požadovaných technických parametroch a zodpovedá za ich obsahovú stránku. 

3.4. Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa likvidáciu odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

Článok IV. 

CENA ZA DIELO 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a je 

stanovená na sumu …………….. € bez DPH slovom : … DPH bude fakturovaná v zmysle platných 

právnych predpisov. Táto cena je cena maximálna za celý predmet tejto zmluvy za celé obdobie jej 

platnosti. Zhotovitel’ je oprávnený fakturovať objednávateľovi dohodnutú cenu za plnenie predmetu 

zmluvy priebežne a to na základe zrealizovaných objednávok vystavených objednávateľom. 

4.2. Cena za príslušné plnenie bude objednávateľom zaplatená na základe riadneho daňového dokladu 

(faktúry), vystaveného zhotoviteľom s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jeho doručenia 

objednávateľovi. 

4.3. Pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej 

sumy za každý deň omeškania. 

4.4. V prípade nesplnenia si povinností zhotoviteľa v stanovenej lehote, je tento povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý deň omeškania. 

 

Článok V. 

MIESTO A ČAS PLNENIA 

 

Objednávateľ najneskôr 3 dni pred plánovaným termínom tlače každého čísla predmetu zmluvy vystaví 

zhotoviteľovi objednávku, miesto plnenia je určené v prílohe č.1, objednávateľ môže zmeniť miesto plnenia ak 

zároveň s objednávkou dodá aj rozdeľovník. 

 

 

Článok VI. 

ĎALŠIE DOJEDNANIA 

 

Zhotovitel’ bez zbytočného odkladu oznámi objednávateľovi objektívne prekážky, ktoré znemožňujú splnenie 

predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia, ako aj okolnosti vedúce k zmene iných dohodnutých podmienok. V 

prípade , že sú tieto prekážky objektívne a zhotoviteľ ich nemôže ovplyvniť platí, že zhotovitel’ sa nedostal do 

omeškania. 

Článok VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas.  

7.2. Vady diela uplatňuje objednávateľ u zhotoviteľa písomne, a to v zmysle Všeobecných obchodných 

podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

 

 



 

Článok VIII. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané písomne, a to formou riadne číslovaného 

dodatku. 

8.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  12 mesiacov. Zmluvu možno ukončiť jedným z nasledujúcich 

spôsobov: 

a) vzájomnou dohodou, kde sa dohodne aj spôsob vyrovnania vzájomných záväzkov zmluvných 

strán, 

b) písomnou výpoveďou s 3 - mesačnou výpovednou lehotou; výpovedná lehota začína plynúť 

prvým dňom mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane, 

c) uplynutím doby platnosti zmluvy 

d) odstúpením od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou 

stranou. Za hrubé porušenie zmluvných podmienok sa považuje: 

1. opakované porušenie termínu doručenia na miesto plnenia určených  v prílohe č.2 zo 

strany zhotoviteľa,  

2. opakované porušenie ustanovenia bodu 5.2 zo strany objednávateľa. 

8.3. Všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa - spoločnosti ...... sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

8.4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej 

republiky a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k 

predmetu zákazky. 

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden jej 

exemplár. Oba exempláre majú platnosť originálu. 

8.6. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  

8.7. Informácia o zmluve bude uverejnená na webovom sídle objednávateľa.  

8.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je vážnym prejavom ich pravej a slobodnej vôle, nebola 

uzatvorená v tiesni ani za podmienok nápadne nevýhodných pre ktorúkoľvek z nich, obsahu tejto 

zmluvy zhodne rozumejú a považujú ju za dostatočne určitú. Na základe súhlasu s uvedeným, 

potvrdzujú jej autentičnost’ svojimi podpismi oprávnené osoby. 

 

Neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo tvoria prílohy: 

1. Príloha č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zmluvy - opis predmetu zákazky 

2. Príloha č.2 - Výrobný harmonogram 

3. Príloha č.3 - Všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa 

 

 

V Bratislave dňa: ............     V ................... dňa: ................... 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

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

Ing. Peter Semanco, konateľ         



 

Príloha č. 1  

k Zmluve o  dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie (časopisu) 

 

Technické špecifikácia 
 

a)  Rozsah:    24 strán 
b)  Špecifikácia tlač:   Račiansky výber 
c)  Náklad:    11 000 ks / 1 vydanie  
d) Celkový počet vydaní:  11 / rok 
e)  Farebnosť tlače:   4+4 
f)  Papier:    90g LWC 
g)  Výsledný formát:   210 x 297 mm 
h)  Väzba:    V1 
i)Vyskladnenie a dovoz :  do 48 hodín od zadania podkladov  do tlače, v doobedňajších  

hodinách na určené miesto dodania 
j)          Miesto dodania:                 3 600 ks (36 balíkov) – Obecný dom MČ Bratislava – Rača, 831 06 

Alstrova 249,  Bratislava (Redakcia Račianskeho výberu) 
                                               7 400 ks (74 balíkov) – Slovenská pošta, Čachtická 25, Bratislava 

– Rača, 831 06  
    k)  Balenie:     100 ks / balík 
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Príloha č.2 

Výrobný harmonogram 

 

 

 
Dodanie podkladov 

do sídla zhotoviteľa 

do 18.00  

 

Číslo RV  Dodanie na miesto 

plnenia do 8.30  

 

2.9. 2019 9 3. 9. 2019 

30.9. 2019 10 1. 10. 2019 

29.10. 2019 11 30. 10. 2019 

2.12. 2019 12 3. 12. 2019   
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Príloha č. 3 
                                                                                        
 
             

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 
 

predložené v rámci zákazky 
 
 
 
 
 

ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA RAČIANSKY VÝBER 
 
 
 
 
 

v zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní 
 
 
 
 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 
 
 
ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  
 
 
IČO:.................................  
 
 
 
 
čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 
 
 
 
 
V......................................, dňa........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................. 
                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                Pečiatka 
 

 
 

 
 
 
 


