
 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice - Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

IČO: 00690929 

 

 
 

 

 

 

 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. 

VÝZVA NA ÚČASŤ 

VO VÝBEROVOM KONANÍ 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA:   

Tlač občasníka „Kuriér zo Severu“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa  07. novembra 2012 

 

Marián Gaj v.r. 

     starosta 

 

 

 



 

1 Identifikácia obstarávateľa 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever 

                            Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

                            IČO: 00690929 

                         Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta 

                         Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67 

 

2 Pozvánka 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:  

„Tlač občasníka – Kuriér zo Severu“.  

 

Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia emailu s prílohami na adresu: 

jaroslav.karola@kosicesever.sk  

Vašu ponuku môžete zadávať do:  14.11.2012  10.00 hod. 

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram. 

Košice, dňa:  07.11.2012 

 

3 Predmet obstarávania 

Výroba a tlač občasníka s názvom „Kuriér zo Severu“ podľa špecifikácie.  

 

4 Kritéria 

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu dodávateľa 
Kritériom pre hodnotenie je najnižšia cena pri dodržaní požadovaných technických a 

kvalitatívnych požiadaviek. 

 

5 Miesto dodania komodity 

Pošta Košice 1, Poštová 20, 040 01 Košice. 

 

6 Termín poskytnutia služby 

 Doručenie na miesto dodania do 20.11.2012, 14.00 hod. 

Doručenie je potrebné telefonicky dohodnúť a nahlásiť na kancelárii starostu EČV., 

ktoré doručenie uskutoční. 

 

7 Realizácia objednávky 

Po vyhodnotení výberu bude vystavená objednávka. 

 

8 Reklamácia 

 V prípade reklamácie zjednanie nápravy do troch dní.  
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9 Špecifikácia 

Podrobný opis predmetu výberu:  

1.  Jednorazový náklad: 11 000 kusov 

2.  Počet strán:       12 + záložka A4 

3.  Tlač:   plnofarebný ofset 

4.  Papier       natieraný lesklý 135g  

5.  Názov občasníka:  Kuriér zo Severu 

6.  Dátum vydania:  20.11.2012 

7.  Ročník vydania:  II. 

8.  Číslo vydania:  3. 

9.  Dodanie digitálneho vydania obstarávateľom: 15.11.2012  

 

10 Ceny uvádzané v ponuke 

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celú službu uvedie bez DPH, zvlášť uvedie        

DPH a cenu spolu s DPH.  

       

11 Platnosť ponuky  

Doba platnosti ponuky do 20.12.2012 

 

12 Platobné podmienky 

Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní od jej vystavenia. Neakceptujeme vystavovanie 

zálohových faktúr. 

 

13 Kontaktné osoby 

Pozn. Počas výberu dodávateľa až do jeho ukončenia je oprávnenou osobou na 

poskytovanie akýchkoľvek informácií v súvislosti s výberom dodávateľa len osoby 

uvedené v tejto výzve. 

Kontaktná osoba pre obsah a technické náležitosti tlače a distribúcie:  

Mgr. Marcel Gibóda /63 247 67/ marcel.giboda@kosicesever.sk 

Kontaktná osoba pre priebeh súťaže:  

Jaroslav Karola /63 247 74/, jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 

 

14 Forma výberu dodávateľa 

Jednokolový tender: 

Predloženie dokladov a dokumentov (vložením fotokópií-scanov požadovaných 

dokladov a dokumentov, časť Prílohy účastníka). 

 

15 Forma ponuky 

Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
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16 Akceptácia podmienok 

Uchádzač predložením ponuky - zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje 

vyššie uvedené podmienky tohto výberu dodávateľa. 

 

17 Prílohy účastníka 

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje: 

a)  doklad o oprávnení podnikať, nie starší ako 3 mesiace ku dňu ukončenia lehoty    

     na predkladanie, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci  

     uchádzača na dodanie predmetu výberu dodávateľa (kópia), 

b)  vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v 1. prílohe pozvánky  

     (Prehlásenie musí byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať    

     za dodávateľa), 

c)  cenová ponuka, ktorú nájdete v 2. prílohe pozvánky. 

 

18 Priebeh 

Uchádzač zašle ponuku s požadovanými prílohami na adresu 

jaroslav.karola@kosicesever.sk  

Predmet: „Cenová ponuka na tlač Kuriéra zo Severu“, 

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.11.2012 o 10.00 hod.  

 

Po tomto termíne : 14.11.2012 po 10:00 hod., budú ponuky vyhodnotené. 

 

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení, 

respektíve ukončení výberového konania.  

 

19 Podmienky súťaže 

Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice - Sever z hľadiska 

ceny a splnenie podmienok v tejto výzve. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky 

požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto 

výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania.  

 

Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené 

doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.  

 

MČ Košice - Sever si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať na obchodné 

rokovania o podmienkach objednávky len vybraných dodávateľov, ktorí splnili všetky 

podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto výzvou. 

 

Dodávatelia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk 

informovaní elektronickou poštou. 

 

20 Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk 
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Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného 

vzťahu so žiadnym zo zúčastnených dodávateľov. 

Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť 

uzavrieť zmluvu na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov. 

MČ Košice Sever si vyhradzuje právo výber dodávateľa na dodávku komodity 

kedykoľvek, aj bez udania dôvodu zrušiť. 

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu 

výberu dodávateľa právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať 

doplňujúce údaje. 

 

Túto výzvu schvaľuje: 

 

 

 

 

 

„podpísané“ 

Marián Gaj 

starosta 



 

1. príloha pozvánky 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

Dodávateľ: (obchodné meno): ..................................................................................... , 

 

(sídlo):  ........................................................................................................................ , 

 

(IČO):  ........................................................................................................................ , 

 

(zápis v registri): ............................................................................................................ , 

 

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia): ......................................................................... , 

 

(meno, priezvisko, funkcia):  ..................................................................................... , 

 

 

čestne vyhlasujem, že zamestnanci Mestskej časti Košice - Sever(ďalej len „MČ KE-

Sever“) a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka), členovia štatutárnych alebo 

kontrolných orgánov MČ KE-Sever a ich   blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka): 

 

- nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým 

alebo obdobným predmetom podnikania ako MČ KE-Sever, 

- nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa, 

- nevykonávajú funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu dodávateľa, 

- nebudú mať osobný prospech  z transakcií medzi dodávateľom a MČ KE-Sever,  

- nevykonávajú inú činnosť pre dodávateľa, ktorá by mohla spôsobiť konflikt 

záujmov vo vzťahu k MČ KE-Sever. 

 

 

 

V ................................., dňa ....................... 

 

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

                    (meno, priezvisko, funkcia) 

                 

 

 

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

                     (meno, priezvisko, funkcia) 

 

 

 

 
 



 

2. príloha pozvánky 

 

 

 

Cenová ponuka  

 

 

 

Predmet zákazky cena bez 

DPH 

DPH cena s DPH 

A.  Výroba – tlač občasníka Kuriér zo Severu    

 

 

 

 

V ............................. , dňa ................................ 

 

 

 

 

 

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

    (meno, priezvisko, funkcia)        (meno, priezvisko, funkcia) 

 


