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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Zaměstnanost' a sociálna inklúzia. 

Prijímatef: Město Liptovský Mikuláš 

Názov projektu: Rómské občianske hliadky v meste Liptovský 
Mikuláš 

Kód projektu ITMS: 27120130610 

V Ý Z V A  N A  P R E D L O Ž E N I E  P O N U K Y  

Zákazka: Grafická úprava a tlač edukačných a informačných materiálov a letákov 

podl'a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnění niektorých zákonov vznp. 

1. Identiiikácia veřejného obstarávatel'a : 
Názov organizácie: Město Liptovský Mikuláš 
Sídlo organizácie. Štúrova 1989/41, 03 1 42 Liptovský Mikuláš 
IČO. 00315524 
Kontaktná osoba obstarávateía určenápre styk s uchádzačmv Ing. Martina Hrušková 
Telefon. 0907880820, E-maik hruskova@psi-liptov.sk 

2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to grafické spracovanie podkladov a tlač edukačných 
a informačných materiálov a letákov A4 (skladačka - 3 časti) v súvislosti s realizáciou projektu 
„Rómské občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš". 

3. Opis predmetu zákazky : 

Grafické spracovanie podkladov dodaných zadávatefom (podklady doložené vo formáte word 
ajpg) do formy skládačky A4 (3 časti) - obojstranné vcelkovom počte 1 800 kusov aich 
plnofarebná tlač. 
Obsah letákov tvoria příklady vhodného správania sa: 

pri ochraně životného prostredia (300 ks), 
pri nakladaní s komunálnym odpadom (300 ks), 
pri protidrogovej prevencii (300 ks), 
pri predchádzaní sociálno-patologických a kriminálnych javov (300 ks), 
v dopravnej výchove (300 ks), 
informačný leták o činnosti rómských občianskych hliadok (300 ks). 

4. Miesto dodania predmetu zákazky 

Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. 

5. Lehota dodania zákazky 

03/2015-09/2015 



6. Předpokládaná hodnota zákazky - CPV kód: 22140000-3 Letáky - 1.500,00,- € bez DPH 

Cena za predmet zákazky musí zahřňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky (balné, 
poštovné, dopravné a pod.) bez DPH. Cenu žiadame stanovit' v štruktúre podl'a Přílohy č. 1. 
Uchádzač v cenovej ponuke upozorní veřejného obstarávatePa na to, či je platcom DPH alebo nie 
je platcom DPH. 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - najnižšia cena 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, veřejný obstarávatel' oznámí výsledok 
vyhodnotenia ponúk. 

8. Miesto a lehota predldadania ponúk 

Uchádzač předloží ponuku (poštou alebo osobné) na adresu sídla veřejného obstarávatePa. 
Uchádzač vyhotoví ponuku písomne v jednom vyhotovení v uzavretom a označenom obale. 
Na obale predkladanej ponuky musia byť uvedené následovně údaje: 

Adresa veřejného obstarávatePa 
Obchodné meno a adresa sídla uchádzača 
Označenie „Ponuka - Grafická úprava a tlač edukačných a informačných 
mater iálov a letákov- neotvárať". 

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie: 20.2.2015 o 14.00 hod. 

9. Podmienky účasti 

Uchádzač spracuje cenovú ponuka podPa přílohy č.lvýzvy. K cenovej ponuke doloží doklad 
o oprávnění poskytovať službu vo formě kopie (nemusí byť overená), čestné vyhlásenie uchádzača 
o pravdivosti údajov uvádzaných v ponuke a písomný súhlas so stanovenými obchodnými 
podmienkami veřejného obstarávatePa. 

10. Výsledok veřejného obstarávania 

Uzavretie zmluvy v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. vznp. 

11. Zdroj ílnančných prostriedkov a podmienky financovania 

Zákazka bude financovaná z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov prijímatePa. 

12. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk a zverejnenia výzvy na internetovej stránke 
veřejného obstarávatePa 

30.1.2015 

V Liptovskom Mikuláši dňa 27.1.2015 

Ing. Rudolf Urbanovič 
zástupca primátora města 



Příloha č.l 
výzvy na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Grafické spracovanie podkladov a tlač 
edukačných a informačných materiálov a letákov" pre projekt „Rómské občianske hliadky v meste 
Liptovský Mikuláš", kód ITMS. 27120130610 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Predmet zákazky „ Grafické spracovanie podkladov a tlač edukačných a informačných materiálov a 
letákov " 

Názov položky predmetu 
zákazky a jej špecifikácia 

Měrná 
jednotka 

Množstvo Cena v €, bez 
DPH, za 
mernú 
jednotku 

Cena v €, bez 
DPH spolu 

Grafické spracovanie podkladov 
a tlač materiálov (podklady 
doložené vo formáte word a jpg) do 
formy skládačky A4 (3 časti) -
obojstranné, plnofarebná tlač, 
kriedový papier 150 g 
Obsah letákov tvoria příklady 
vhodného správania sa: 
- pri ochraně životného prostredia 
(300 ks), 
- pri nakladaní s komunálnym 
odpadom (300 ks), 
- pri protidrogovej prevencii (300 
ks), 

pri predchádzaní sociálno-
patologických a kriminálnych 
javov (300 ks), 
- vdopravnej výchove (300 ks) 
a informačný leták o činnosti 
rómských občianskych hliadok 
(300 ks). 

ks 1 800 

Názov uchádzača: 

Sídlo uchádzača: 

Statutárny zástupca uchádzača: 

Platca DPH: 

Podpis štatutárneho uchádzača: 

Pečiatka uchádzača (ak sa používá): 

Miesto a dátum: 



Příloha č. 2 
výzvy na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Grafické spracovanie podkladov a tlač 
edukačných a informačných materiálov a letákov" pre projekt „Rómské občianske hliadky v meste 
Liptovský Mikuláš", kód ITMS: 27120130610 

Zmluva uzatvorená podl'a § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. vznp. 

I. 
Zmluvné strany 

Objednávatel': 
Názov: 
Adresa sídla: 
Statutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 
IBAN : 

Město Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor města 
00315524 
2021031111 
PRIMA banka Slovensko a.s. Lipt. Mikuláš 
1600443002/5600 
SK89 5600 0000 0016 0044 3002 

Dodávatel': 
Názov: 
Adresa sídla: 
Zapísaný: 
IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára s úspěšným uchádzačom, ktorý předložil ponuku v súlade s výzvou na 
predloženie ponuky podl'a § 9, ods 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o veiejnom obstarávaní v platnom znění. 

2. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby: „Grafické spracovanie podkladov a tlač 
edukačných a informačných materiálov a letákov" pre projekt „Rómské občianske hliadky v meste 
Liptovský Mikuláš", kód ITMS: 27120130610, na realizáciu ktorého budú objednávatelovi poskytnuté 
finančné prostriedky z ESF a prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného příspěvku číslo: 240/2014-IZ-4.0/V (ďalej len „zmlitva o NFP "). 

3. Predmet zákazky bude dodávaný priebežne podfa požiadavky objednávatefa, ktorý bude 
poskytovať podklady pre grafickú úpravu a tlač podfa obsahového zamerania jednotlivých letákov. 

4. Rozsah a špecifikácia predmetu zmluvy nemóžu byť dodatočne menené. 

III. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je v súlade s cenovou ponukou dodáváte fa, ktorá bola vybratá 
v rámci procesu obstarávania vo výške € (slovom eur) a bola 
vyhodnotená objednávatefom ako najmžšia. K dohodnutej cene bude připočítaná DPH v zákonnej 
výške. Všetky náklady, ktoré vzniknú dodávatefovi v súvislosti s plněním tejto zmluvy, sú zahrnuté 
v cene. 



2. Dodávatel' berie na vedomie, že finančně prostriedky, ktorými bude uhrádzaná cena za realizáciu 
predmetu zmluvy, sú tvořené z prostriedkov ESF aštátneho rozpočtu SR. Finančně prostriedky sú 
objednávatelovi poskytnuté prostredníctvom poskytovateli NFP. 

3. Dodávatel' sa zavazuje strpieť výkon kontroly súvisiacej s dodávaným tovarom kedykolVek počas 
trvania platnosti zmluvy o poskytnutí NFP osobami oprávněnými na výkon tejto kontroly a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 

4. Dodávatel' je oprávněný fakturovat5 cenu predmetu zmluvy až po dodaní celého predmetu zmluvy 
v zmysle cenovej ponuky. Fakturu dodávatel' předkládá v 3 rovnopisoch spolu s dodacími lištami. 
Faktúra musí obsahovat' náležitosti daňového dokladu. Faktura musí zároveň obsahovať názov 
projektu, ITMS kód projektu a položky rozpísané podfa cenovej ponuky. 

5. Objednávatel' sa zavazuje uhradiť předloženu fakturu v stanovenej lehote. 

IV. 
Doba plnenia zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 18.9.2015. 

2. Predmet zákazky je dodávatel' povinný dodat' v lehote do 15 dní od doručenia podkladov zo strany 
objednávateli (spracovanie obsahu jednotlivých letákov - celkove 6 jednotlivých letákov po 300 
kusov). 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných stráň 

1. Objednávatel' je povinný dať dodávatefovi všetky písomné podklady, ktoré sú potřebné na 
realizáciu plnenia predmetu podii tejto zmluvy. 

2. Dodávatel' bude plnenie podii tejto zmluvy poskytovat' riadne a včas Objednávatel' nie je povinný 
prevziať predmet zákazky, ktorý nebude poskytnutý alebo zhotovený podii ustanovení tejto zmluvy 
alebo podkladov, ktoré mu poskytne objednávatel'. 

3. Dodávatel' zodpovedá za vady dodaného predmetu zákazky. Prípadnú reklamáciu vady plnenia 
predmetu tejto zmluvy je objednávatel' povinný uplatnit' v písomnej formě bezodkladné po zistení 
nedostatku, najneskór do troch dní odo dňa prevzatia jednotlivých výstupov plnenia tejto zmluvy. 
Dodávatel' sa zavazuje po uplatnění reklamácie objednávateli vytknuté nedostatky bezodkladné 
odstrániť. 

VI. 
Ostatně dojednania a závěrečné ustanovenia 

1. Případné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené predovšetkým zmierom medzi zmluvnými 
stranami. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni 
zverejnenia v zmysle platnej legislativy. 

3.Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie 
obdrží dodávatel'. 



4. Túto zmluvu je možné meniť adopíňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými dodatkami 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, je obsah je im jasný a zrozumiteFný a na 
znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú. 

V Liptovskom Mikuláši dňa: V dňa 

Za objednávatePa: Za dodávatefa: 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
Primátor města Liptovský Mikuláš 

Meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis 
oprávnenej osoby, pečiatka 


