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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon) 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

Mesto Spišská Belá 
ul. Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok 
Zastúpený: JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 
IČO: 00326518 
DIČ: 202067953 

           IČ pre daň: neplatca DPH 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a pre predmet zákazky: 
Mgr. Eva Ďurišová 
tel.: 052 468 05 15 
email: durisova@spisskabela.sk 
 

2. Názov zákazky:  
„Kniha – Spišská Belá vo fotografiách včera a dnes“  

Hlavný kód CPV:  
79971200-3 Knihárske služby  
79810000-5 Tlačiarenské služby  
79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby 
79960000-1 - Fotografické a doplnkové služby 
79822500-7 - Grafické návrhy 
 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vytvorenie (zhotovenie) a tlač farebnej obrazovej knižnej 
publikácie v rámci projektu Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes 
spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo 
štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 
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Publikácia bude vyhotovená s vysokou kvalitou fotografií a grafického spracovania, 
jej obsah budú tvoriť fotografie v požadovanej kvalite s textovým popisom v štyroch  
jazykoch. Súčasťou dodávky je zostavenie publikácie, grafický návrh obsahu a obalu, 
zabezpečenie si originálnych fotografií v požadovanej kvalite (na vlastné náklady 
vrátane vysporiadania autorských práv), tvorba popisných textov, preklad a 
korektúra textov do požadovaných jazykových mutácii, grafická úprava fotografií a 
celej publikácie, dodanie 2500 ks vytlačených knižných publikácii na adresu 
verejného obstarávateľa (miesto plnenia) s nasledovnými technickými parametrami 
uvedenými v prílohe č. 1 špecifikácia predmetu zákazky. 
 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
28 376,67  EUR bez DPH  

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miestom  dodania je Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá. 

 

6. Spôsob financovania zákazky:  

      Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu Európskej únie z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A 

Poľsko-Slovensko 2014-2020 a z  rozpočtu verejného obstarávateľa.  

Fakturácia: bude vystavená jedna faktúra po dodaní a prevzatí služby. Objednávateľ 

neposkytne poskytovateľovi preddavok ani zálohu. 

7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
do 30. 09. 2018  
 

8. Podmienky účasti a spôsob určenia ceny: 
 

Uchádzač  je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku  v slovenskom jazyku 
v členení: na sumu bez DPH, DPH a cena celkom vrátane DPH, pokiaľ nie je platcom 
DPH túto skutočnosť je povinný uviesť v cenovej ponuke. 
 
Variantné riešenia nie sú povolené. 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 
§ 32 ods. 1, písm. e) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením scanu 
príslušných dokumentov len elektronicky. Osobné postavenie preukazuje každý 
záujemca, ktorý predloží ponuku. Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. 
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, 
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bude z verejného obstarávania vylúčený. Úspešný uchádzač predloží originál, resp. 
overenú kópiu príslušných dokumentov po schválení verejného obstarávania 
poskytovateľov finančných prostriedkov pred podpisom zmluvy alebo najneskôr 
v deň podpisu zmluvy. 

 

9. Technická a odborná spôsobilosť: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej 

spôsobilosti uverené v § 34 ods. 1 písm. a) zákona v platnom znení – uchádzač 

predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 

verejného obstarávania s uvedením názvu zákazky, cien, lehôt dodania 

a odberateľov (objednávateľov), pričom aspoň  jedna porovnateľná služba – 

zostavená a vydaná kniha musí byť v rozsahu min. 240-260 plnofarebných 

strán (textu a fotografií) a zároveň  minimálne dve ďalšie služby - vydané knihy 

(publikácie) v rozsahu aspoň 128 plnofarebných strán textu a fotografií. Ich splnenie 

uchádzač preukáže predložením scanu príslušných dokumentov len elektronicky. 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku 

podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania 

vylúčený.  

Úspešný uchádzač predloží originál , resp. overenú kópiu príslušných dokumentov po 

schválení verejného obstarávania poskytovateľov finančných prostriedkov pred 

podpisom zmluvy alebo najneskôr v deň podpisu zmluvy. 

10. Kritéria na vyhodnotenie ponuky: 
 

Najnižšia cena  - cena za dodávku služby s DPH, resp. u neplatcov DPH konečná cena 

služby 

11. Spôsob predloženia ponuky: 
 

Lehota na predkladanie ponúk do 08. 06. 2018 do 12.00 hod. 

Cenová ponuka  sa môže predložiť aj  prostredníctvom vyplneného Návrhu na plnenie 

kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy na predkladanie cenových ponúk.  

Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky v súlade so 

špecifikáciou zákazky – príloha č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

Celá ponuka, doklady, dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku 

v pôvodnom jazyku, súčasne predloží úradný  preklad do slovenského jazyka, (okrem 

dokladov predložených v českom jazyku).  
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Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk 

bude prijatá na vyhodnotenie. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie 

ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného 

obstarávateľa) nebudú zaradené do vyhodnotenia a budú uchádzačovi vrátené späť 

neotvorené. 

Cenové ponuky sa doručujú: 

poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy. Ponuku  je nutné 

predložiť v zalepenej obálke s nasledovným označením: Cenová ponuka  „Kniha – 

Spišská Belá vo fotografiách včera a dnes“  -neotvárať!“ 

a)  elektronicky prostredníctvom emailu na adresu: durisova@spisskabela.sk.  

 Otváranie cenových ponúk bude neverejné a prebehne dňa 08.06.2018 
o 13.00 hod.  

 Úspešnému uchádzačovi bude predložený návrh zmluvy o dielo 
 
Príloha č. 1 výzvy: špecifikácia predmetu  zákazky 
Príloha č. 2 výzvy: návrh na plnenie kritéria 
 
 
V Spišskej Belej, dňa 29.05.2018 

 

 

 
                                                                                                                                 JUDr. Štefan Bieľak 
                                   primátor mesta 
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Príloha č. 1 

 

Špecifikácia predmetu zákazky:  
Kniha – Spišská Belá vo fotografiách včera a dnes 

(grafické spracovanie, preklady textov  a vydanie  / tlač  farebnej obrazovej 
publikácie) 

 

Predmetom zákazky je vytvorenie a tlač farebnej obrazovej knižnej publikácie v rámci 
projektu Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes. Publikácia bude vyhotovená s vysokou 
kvalitou fotografií a grafického spracovania, jej obsah budú tvoriť fotografie v požadovanej 
kvalite s textovým popisom v štyroch  jazykoch. Súčasťou dodávky je zostavenie publikácie, 
grafický návrh obsahu a obalu, zabezpečenie (tvorba) originálnych fotografií v požadovanej 
kvalite (vrátane vysporiadania autorských práv na náklady zhotoviteľa), tvorba popisných 
textov, preklad a korektúra textov do požadovaných jazykových mutácii, grafická úprava 
fotografií a celej publikácie, dodanie 2500 ks vytlačených knižných publikácii na adresu 
verejného obstarávateľa (miesto plnenia) s nasledovnými nižšie uvedenými technickými 
parametrami: 

 
Technické zadanie: 
Formát A4 
Farebnosť 4+4 plnofarebné 
Papier  130g matná krieda 
Väzba  V8  
Lamino lesklé/UV lak 
Predsádky  biele, 140g bezdrevný ofset 
Lepenka 2,5 mm 
Chrbát  oblý 
Balenie do fólie 
Počet/náklad  2500 ks 
Počet strán 240-260 strán 
Doprava  v cene na miesto plnenia : Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18,  

059 01 Spišská Belá 
Jazyk  slovenský, anglický, nemecký, poľský 
Objem textu 1 úvod + max. 17 normostrán (NS) textu a popisu pod obrázkami 
Text  dodaný v slovenskom jazyku  
Preklady áno / musia byť zahrnuté v cene 
Fotografie áno / musia byť zahrnuté v cene, pričom  ich zabezpečí dodávateľ  a to 

v požadovanej technickej aj obsahovej kvalite a množstve adekvátnom 
k vyžadovanému počtu strán knihy.  Zároveň musí garantovať autorstvo 
dodaných fotografií alebo doložiť licenčnú zmluvu potvrdzujúcu oprávnenosť 
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publikovania fotografií nositeľom autorských práv (t.j. vysporiadanie 
autorských práv k týmto fotografiám). 

 
Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje vo fotografiách zachytiť prírodné 
a kultúrne bohatstvo  a spoločenský život Mesta Spišská Belá a zároveň si 
vyhradzuje právo posúdiť vhodnosť a rôznorodosť fotografií 
Verejný obstarávateľ bude  požadovať rôznorodosť záberov a fotografických 
techník:  
(a) široký záber  
(b) úzky záber / makro  
(c) foto v protisvetle  
(d) nočné zábery  
(e) čiernobiela fotografia  
(f) kolorovaná fotografia  
 
Víťazný uchádzač pri odsúhlasení publikácie dá súhlas verejnému 
obstarávateľovi použiť všetky dodané fotografie pre potreby verejného 
obstarávateľa - špecifikovaný prenos autorských práv - požitie fotografií so 
súhlasom ich autora na web stránkach a elektronických a tlačených 
materiáloch verejného obstarávateľa. 
 
Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje predložiť min. 100 kusov 
tematicky rôznych fotografií (postačí tlačová digitálna podoba na nosiči /USB), 
ktoré budú použité v knihe a to najneskôr v deň podpisu zmluvy o poskytnutí 
služby 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasovania výberu fotografií, 
znenia textov, grafickej úpravy publikácie ako aj minimálne 10 náhodne 
vybratých nátlačkov strán už odsúhlasenej publikácie pred samotným 
zrealizovaním tlačiarenských služieb s rozmermi a farebnosťou ako vo 
výslednej publikácii - odsúhlasená farebnosť sa bude brať ako etalón pri 
preberaní vytlačenej publikácie. Termíny procesu odsúhlasovania si dohodne 
úspešný uchádzač s verejným obstarávateľom osobne resp. telefonicky v 
dostatočnom časovom predstihu. 

 
Korektúra 2x jazyková pre slovenský text a 1x pre jazykové mutácie 
Tlač  musí byť zahrnutá v cene 
Dizajn  musí byť zahrnutý v cene grafické spracovanie a príprava do tlače 
Výstup  vrátane verzie PDF  
ISBN  zabezpečí dodávateľ služby t. j. v cene musí byť zahrnuté  požiadanie 

o vydanie ISBN a  administratívne náklady s tým spojené 
Druh knihy reprezentatívna, obrazová 
Resumé áno / text zabezpečí verejný obstarávateľ /objednávateľ  
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Príloha č. 2 

 

Návrh na plnenie kritéria 

 (vyplnený návrh je súčasťou cenovej ponuky) 

 

Predmet zákazky: 

„Kniha – Spišská Belá vo fotografiách včera a dnes“  

Obchodné meno uchádzača(*).  
Štatutárny zástupca(*):  
Sídlo uchádzača(*):  
IČO uchádzača(*):  
DIČ uchádzača(*):  
IČ DPH(*):  
Bankové spojenie(*):  
IBAN (*):  
Telefón/e-mail(*):  
 
 
Cena v € bez DPH za celý predmet zákazky(*):   

 

DPH 10 % /20 %(*):  

 

Konečná cena v € za celý predmet zákazky(*): 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  

 

V ........................................... dňa .........................2018 

 

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

(*) - ak je relevantné doplní uchádzač 


