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Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

 

1. Verejný obstarávateľ  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Štefánikova 15  

811 05 Bratislava 

IČO: 50349287 

Kontaktná osoba: Romana Wagenhofferová 

e-mail: romana.wagenhofferova@vicepremier.gov.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.mirri.gov.sk/  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) 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“)  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  

„Zabezpečenie  tlačovín a tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou ministerstva“ 

 

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce) 

Tovary, služby 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej „MIRRI SR“), 

Štefánikova 15, 811 05  Bratislava; Westend Court, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava; 

Dunajská 68, 811 08 Bratislava a Račianska 153/A, 831 54 Bratislava. 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 

Rámcová dohoda podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. 

predpisov v spojení s § 2 ods. 5 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uzavretá na obdobie 

6 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu v zmysle výsledku tohto verejného 

obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

7. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky sú tlačoviny a tlačiarenské služby, vrátane balenia a dopravy na miesta 

plnenia súvisiace s činnosťou MIRRI SR.  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

22462000-6 Propagačný materiál 

79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 

79810000-5 Tlačiarenské služby 

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Zabezpečenie tlače, tlačovín a tlačiarenských služieb, vrátane balenia a dopravy na miesto 

plnenia súvisiacich s činnosťou MIRRI SR. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je 

v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk. 
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10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 57 226,00 Eur 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu v súlade s ustanovením 

§ 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Na základe faktúr dodávateľa. Splatnosť faktúry do 60 dní od jej doručenia. Predmet zákazky 

bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF – Operačný program Efektívna verejná správa, 

Integrovaný regionálny operačný program, Program cezhraničnej spolupráce (Interreg V-A 

SK-CZ, Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A PL-SK, Interreg V-A SK-HU, Finančný 

mechanizmus európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus (2014 -

2021), 2014-2020 Interreg VB Central Europe; 2014-2020 Interreg VB Danube; Operačný 

program Technická pomoc a zo štátneho rozpočtu. 

 

12. Podmienky účasti 

Osobné postavenie uchádzačov:  

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. byť oprávnený poskytovať službu a dodávať tovary v oblasti predmetu 

zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač 

nepredkladá doklad o oprávnení poskytovať službu a dodávať tovar (napríklad výpis 

z obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný 

obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.  

 

Uvedené platí pre subjekty taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 z. č. 272/2015 Z. z. o registri 

právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci 

splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného 

registra alebo živnostenského registra). 

 

Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude vyzvaný 

na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov. 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

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

obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ). 

 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami). 

 

Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní, t.j. predloží minimálne 2 referencie – zmluvy na poskytnutie zabezpečenia 

tlačiarenských služieb obdobného predmetu ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (vrátane 

kontaktných údajov). Minimálna úroveň požadovaného zoznamu – zmlúv na poskytnutie 

služieb musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 57 000 Eur bez DPH. a uchádzač môže tento 

finančný rozsah preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv. 
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13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie 

služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. 

V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto 

skutočnosť. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas s návrhom Rámcovej dohody o 

poskytovaní tlačovín a tlačiarenských služieb. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk (dátum a čas):  

29.12.2020 do 11:00 hod. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na emailové adresy:  

simona.sahajova@vicepremier.gov.sk, romana.wagenhofferova@vicepremier.gov.sk 

a branislav.hudec@vicepremier.gov.sk  

 

16. Ponuka musí obsahovať:  
1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod č.12 tejto 

výzvy), ak je to relevantné 

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17 tejto výzvy.  

3. Vyplnenú Prílohu č. 1 Položkový rozpočet (podrobná špecifikácia predmetu zákazky) 

 

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 

požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. V prípade, že uchádzač ani 

v dodatočne určenej lehote nedoplní náležitosti ponuky, jeho ponuka bude vylúčená a ako 

úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. Verejný obstarávateľ 

po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 

uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať e-mailom ihneď po 

vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda.  

   

17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

 
Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

Kritérium 

 

 

 

Návrh Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy 

Návrh 

Najnižšia konečná zmluvná 

cena v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je 100 %. 

 

Spolu........................EUR 

 

 

bez DPH 

  

Spolu...................EUR 

 

 

vrátane DPH 

 

 

V....................................... 

 

 

Dátum............................. 

 

Meno a priezvisko 

štatutára uchádzača 

alebo ním poverenej 

osoby 

 

 

 

Podpis 

 

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk – slovenský jazyk. 
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19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ 

Áno.   

20. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk: 

10.12.2020 

 

Prílohy:  

Príloha  1 Položkový rozpočet (podrobná špecifikácia predmetu zákazky)  

Príloha  2 Rámcová dohoda o poskytovaní tlačovín a tlačiarenských služieb 


