
Mesto  Senica 
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  

                                                                                                                                                                                   
 

VÝZVA 

ZÁKAZKA  S NÍZKOU HODNOTOU 

  
 

Podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  na predloženie ponuky na dodanie tovaru – „Drevené informačné panely“ pre mikroprojekt: 

„Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody“, kód mikroprojektu SK/FMP/03/024. 
 
 
Identifikač né údaje verejného obstarávateľa:  
 
Názov organizácie: Mesto Senica  
IČO:  00 309 974 
Sídlo organizácie: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  
Kontaktná osoba : Mgr. Hazucha, Mgr. Ľ. Melišová  
Telefón /fax: 034/651 5001 kl. 152  /  034/6574058 
E-mail: hazucha@msu.senica.sk , melisova@msu.senica.sk  
Internetová stránka: www.senica.sk 
 
 
Predmet zákazky: 
Názov predmetu zákazky: Dodanie tovaru – Drevené informačné panely pre mikroprojekt „Poznávajme a chráňme 
rozmanitosť našej prírody“, kód mikroprojektu SK/FMP/03/024. 
Verejnému obstarávateľovi bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Fondu mikroprojektov Programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Súčasťou  projektu je aj dodanie drevených 
informačných panelov, ktoré budú osadené v katastrálnom území mesta Senica v predpokladanej cene vo výške 
do 4.583,33 € bez  DPH.   
 
Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar za poplatok v minimálnych technických parametroch uvedených v predmete 
zákazky výzvy: 

- 10x tlač grafiky na samolepku + UV laminovanie + nalepenie na bielu PVC dosku hrúbky 1cm – tlač grafiky 
(zaobstará obstarávateľ) na samolepku (polymerický vynil + UV laminovanie) a jej nalepenie na bielu PVC 
dosku hrúbky 1cm. Rozmer grafíky 120 cm  x  100 cm (š x v). Uchytenie PVC dosky s nalepenou grafikou na 
konštrukciu informačného panelu.     

- 10x drevený informačný panel so strieškou, dve nohy + výkop jám, osadenie a betonáž – konštrukcia panela 
vyrobená z tvrdého dreva – agátového masívu, povrchová úprava lazúra odolná voči UV žiareniu (farebný odtieň 
po dohode s obstarávateľom). Rozmery dreveného informačného panela viď Obr.č.1. Šírka panela prispôsobená 
veľkosti grafiky nalepenej na PVC doske. Rám, nohy panela zhotovené z  guľatiny (priemer 10-15cm). Výplň 
panela z agátových dosiek hrúbky min. 2,5cm. Strieška panela z agátového dreva hrúbky min. 2cm, šírka 
prispôsobená konštrukcii panela, presah striešky min. 15cm z každej strany (spredu, zozadu a zboku). 
Predpríprava na uchytenie grafiky nalepenej na bielej PVC doske hrúbky 1cm.  

                                                                                                                                                                                       
V prípade  nejasnosti  je možná konzultácia  na adrese verejného obstarávateľa alebo na e- mail: 
melisova@msu.senica.sk,  hazucha@msu.senica.sk  
 
Číselný kód CPV: 35261000-1  -   Informačné panely 
 
Zdroj finan čných prostriedkov : 
Predmet zákazky je spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007-2013 z prostriedkov ŠR, ERDF a prostriedkov rozpočtovej kapitoly verejného 
obstarávateľa  v roku 2011. Platba bude realizovaná na základe predloženej faktúry odsúhlasenej objednávateľom bez 
poskytnutia preddavku. Splatnosť faktúr do 30 dní po doručení. 
 
Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 15. 07. 2011  
 



Platnosť ponuky :  
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je verejným 
obstarávateľom stanovená do 27. mája 2011.  
 
Vyhotovenie , jazyk a obsah  ponuky: 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka a ďalšie doklady 
a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Navrhovaná  cena musí byť stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Ak je uchádzač platiteľom  DPH, navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- sadzba a výška DPH 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH v ponuke upozorní.  
 
Obsah ponuky  :  

- doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania  oprávňujúci uchádzača na 
poskytnutie požadovaného predmetu  - fotokópia, 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť – podpísané konateľom, 
- ponuková cena  spracovaná v zmysle  predmetu zákazky  nasledovne:  
 

Informačné panely   

druh 
Cena za 1 ks 
bez DPH  v € 

Počet 
ks 

Cena celkom 
bez DPH v € 

Cena celkom 
s DPH v € 

Špecifikácia 

Tlač grafiky (rozmer  120 x 100cm)  
na samolepku + UV laminovanie + 
PVC doska hrúbky 1cm + nalepenie + 
prichytenie na konštrukciu panelu  

 

10 

   

 

Drevený informačný panel so 
strieškou, 2 nohy + výkop jám, 
osadenie, betonáž 

 
10 

   

Cena celkom    

 
Predkladanie ponúk: 
Ponuky je možne doručiť poštovou zásielkou na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, 
alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do :  20. mája 2011 do 13.00 hod. Otváranie  obálok 
s ponukami sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 
 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena  s  DPH – max. počet bodov 100 . 
Maximálna bodová hodnota je za najnižšiu ponukovú cenu spolu vrátane DPH, pri ostatných ponukách sa bodová 
hodnota určí úmerou, ako podiel najnižšej navrhovanej ceny z ponúk a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej 
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na jedno 
desatinné miesto. Poradie jednotlivých ponúk je stanovené na základe výsledku dosiahnutého počtu bodov. Do 
vyhodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré budú spĺňať minimálne technické špecifikácie uvedené v predmete 
zákazky. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Úspešnému uchádzačovi bude doručená informácia, že jeho ponuka sa prijíma  a  ostatným uchádzačom, ktorých ponuky 
boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk. 

                                               
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV 
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TREN ČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

 
 
 



Obr.č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustra čný obrázok informačného panelu 
  


