
MÚZEUM SPIŠA V SPIŠKEJ NOVEJ VSI, LETNÁ 50, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES !
VÝZVA 

zákazka podľa § 9 ods. 9 s výzvou na predkladanie ponúk zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na poskytnutie služby predmetu zákazky !
Príprava a tlač „Zborník Spiš 7 s mapovou prílohou“. !

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
    Názov: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
    Sídlo: Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves   
    Zastúpený: Ing. Zuzanou Krempaskou, riaditeľkou múzea  
    IČO: 31297927 
    DIČ: 2021432798 
    IČ DPH: Nie je platcom DPH  
    Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  
    Číslo účtu: 7000184518/8180  
    Telefón: 053 / 442 37 57  
    Fax: 053 / 442 27 57  
    Elektronická pošta: muzeumspisa@muzeumspisa.com  
    Internetová adresa: www.muzeumspisa.sk  
    Kontaktná osoba: Mgr. Mirosla Števik, tel./fax: 053 / 442 27 57, mob.: 0907 274 597  
                                 e-mail: stevikmiro@gmail.com  
    Stránkové hodiny: v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 08:00 hod. – 15:00 hod.  !
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo. !
3. Predmet zákazky: predmetom zákazky je príprava a tlač zborníka s názvom „Zborník  
                                    Spiš 7 s mapovou prílohou“. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
4. Miesto poskytnutia služby predmetu zákazky: pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.        !
5. Požiadavky a celkový rozsah poskytnutia služby predmetu zákazky:  
    Verejný obstarávateľ požaduje poskytnúť službu príprava a tlač zborníka pod názvom  
    „Zborník Spiš 7 s mapovou prílohou“ v rozsahu: 
    Alternatíva A – náklad 500 ks 
    1, tlač knihy 
    2, grafická špecifikácia knihy: 
        náklad: 500 ks 
        formát: 170 mm (šírka), 240 mm (dĺžka) 
        papier: krieda 130 g 
        farebnosť: plnofarebná        
        počet strán: 230 
        väzba: pevná 
        obálka: V 9 – plnofarebná z vonkajšej strany, z vnútornej čistá 
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    3, tlač mapovej prílohy 
    4, grafická špecifikácia farebnej prílohy  
        náklad: 500 ks 
        formát: 300 mm (šírka) na 440 mm (dĺžka) 
        papier: krieda 130 g 
        farebnosť: plnofarebná !
   Alternatíva B – náklad 300 ks  
   1, tlač knihy 
   2, grafická špecifikácia knihy: 
       náklad: 300 ks 
       formát: 170 mm (šírka), 240 mm (dĺžka) 
       papier: krieda 130 g 
       farebnosť: plnofarebná        
       počet strán: 230 
       väzba: pevná 
      obálka: V 9 – plnofarebná z vonkajšej strany, z vnútornej     čistá 
   3, tlač mapovej prílohy 
   4, grafická špecifikácia farebnej prílohy  
       náklad: 300 ks 
       formát: 300 mm (šírka) na 440 mm (dĺžka) 
       papier: krieda 130 g 
       farebnosť: plnofarebná !
6. Predpokladaná hodnota zákazky:  2500 eur bez DPH (500 ks zborník + 500 ks máp); 
2200 eur bez DPH (300 ks + 300 ks máp) 
                                            
7. Možnosť predloženia ponuky: iba na celý predmet zákazky. !
8. Variantné riešenie: verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na alternatívu  
                                      „A“ aj „B“    
                                                                                                                                      
9. Lehota na poskytnutie predmetu zákazky:   do 22. 12. 2014 !
10. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky: Nie je potrebná.        
         
11. Vyhotovenie ponuky: 
      Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej  
      obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím  
      strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je  



      pre fyzickú osobu čitateľný. !
12. Jazyk ponuky: 
      Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom  
      jazyku. !
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
      Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky,  
      uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 
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      Cena za poskytnutie služby súvisiaca s predmetom zákazky musí byť stanovená podľa  
      zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR  
      č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996  
      Z. z. o cenách.  
      Pokiaľ je uchádzač platcom DPH, uvedie cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a celkovú  
      cenu s DPH. Pokiaľ nie je platcom DPH, uvedie cenu celkom.             
      
14. Podmienky financovania a platobné podmienky: 
      Verejný obstarávateľ neposkytuje preddávky ani zálohy. Faktúra za poskytnutie služby  
      predmetu zákazky sa uhradí po dodaní zborníka do sídla verejného obstarávateľa,  
      bezhotovostným platobným stykom.    
      Lehota splatnosti faktúr do 14 dní od doručenia a odsúhlasenia faktúr verejným  
      obstarávateľom.  
           
15. Obsah ponuky: 
      Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať       
      - záväznú cenovú ponuku podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za  
        uchádzača. Cenová ponuka bude pozostávať z dvoch častí. Cenová ponuka za alternatívu  
        „A“ a za alternatívu „B“.      !
16. Náklady na ponuku: 
      Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez      
      finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného    
      obstarávania. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 1 a predložené v lehote na  
      predkladanie ponúk podľa bodu 17 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí  
      lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 19 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť  
      dokumentácie verejného obstarávania. !
17. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:  o 14:00 hod. dňa 4. 12. 2014 
      Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  
      - adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy.  
 
18. Doručenie ponúk: 
      Ponuky môžu byť doručené na adresy verejného obstarávateľa uvedené v bode 1 tejto  



      výzvy a a to:  
      - elektronicky, poštou alebo osobne.            !
19. Vyhodnotenie ponúk:  
      Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční o 14:00 hod. dňa 4. 12. 2014 na adrese:  
      Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves, v kancelárii  
      vedúceho prevádzkového oddelenia. 
                                        
20. Lehota viazanosti ponuky: 
      Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do  
      uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom: do 20. 12. 2014. !
21. Použitie elektronickej aukcie: nepoužije sa. !
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22. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
      Kritériom výberu najvhodnejšej ponuky je najnižšia cena.    
                       
23. Hodnotenie ponúk: 
      Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli zo súťaže vylúčené,  
      budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených bode 21 tejto výzvy.          
      Víťazom zákazky podľa § 9 ods. 9 sa stane uchádzač, ktorého ponuka za poskytnutie  
      služby bude obsahovať najnižšiu cenu pri rešpektovaní požiadaviek verejného        
      obstarávateľa uvedených v tejto výzve.  
      Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa ponúkanej ceny za poskytnutie  
      služby.  
      V prípade rovnakej ceny za poskytnutie predmetu zákazky uvedenej v ponuke, úspešným  
      sa stane uchádzač, ktorého ponuka za poskytnutie služby bola do sídla verejného  
      obstarávateľa doručená skôr.  !
24. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
      Verejný obstarávateľ každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, písomne  
      oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 
      Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom oznámi,  
      že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk.   
  
25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
      Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky  
      účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil požadované doklady alebo informácie  
      alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.        
      Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 1 
      a ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.: 
      - nebude predložená ani jedna ponuka,  
      - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  



      - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
      - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
                                                                                                                                                                         
Vypracoval:  Ing. Ján Reľovský, OSO na VO, reg. číslo U0205-224-2001  
                                                                                                                                                                                       
V Spišskej Novej Vsi 28. 11. 2014  
 !
                 !
                                                                                           Ing. Zuzana Krempaská   
                                                        riaditeľka múzea 


