
Výzva na predkladanie ponúk 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Mesto Fiľakovo 

Sídlo:    Radničná 25, 98601  Fiľakovo 

Štatutárny  zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 

Kontaktná osoba:  Mgr. Dáša Paszkiewiczová 

Telefón:   047/4381001 

Fax:    047/4381001 

Email:    mesto@filakovo.sk 

IČO:    00316075 

DIČ:    2021115052 

 

2. Druh zákazky 

Služba 

 

3. Predmet zákazky 

Tlač  mesačníka  „ Fiľakovské zvesti – Füleki hírlap“  

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je tlač a dodanie mesačníka obstarávateľovi v tlačovej forme 

a v požadovanom formáte. 

Základné informácie o predmete zákazky: 

- Periodicita tlače    11x ročne (v mesiacoch  12-01 dvojčíslo) 

- Predpokladaný mesačný náklad  3700 výtlačkov 

- Počet strán mesačníka    16 strán ( dvojčíslo  20 strán) 

- Formát     235x315 mm 

- Farebnosť     4+4 

- Papier     65g, natieraný matný 

- Väzba     V1 

- Doprava z tlačiarne do miesta obstarávateľa – Farská lúka 3, Fiľakovo 

- Dodávateľovi budú poskytnuté  na tlač   hotové noviny, nalomené v pdf. formáte 

 

5. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Mesto Fiľakovo, Radničná 25 

 

6. Jazyk ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

7. Doplňujúce informácie 

V prípade, že obstarávateľ bude požadovať službu, ktorá nie je predmetom zákazky, 

ale súvisí so zákazkou dohodne odplatu za službu naviac formou objednávky. Službou 



naviac sa rozumie  tlač prípadných príloh k mesačníku Fiľakovské zvesti – Füleki 

hírlap. 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 

Nie je možné použiť variantné riešenie 

 

9. Trvanie zmluvy  

Termín poskytovania služby:  04/2019  -  03/2021  

  

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky 

 

11. Podmienky účasti 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.:  

- je oprávnený vykonávať službu 

 

12.  Obsah  ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová 

adresa, číslo telefónu, IĆO), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v 

prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  

 

b) Cenová ponuka v jednom vyhotovení, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho 

štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení 

podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

 

c)   Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

13. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

21. marca 2019 do 13.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, 

Radničná 25, 986 01  Fiľakovo. Označenie obálky: „Verejná súťaž – neotvárať - Tlač  

mesačníka   Fiľakovské zvesti – Füleki hírlap“  

 

14. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

21. marca 2019 13.15 hod. 

Miesto: Mestský úrad  Fiľakovo, Radničná 25 , kancelária č. 106 na poschodí. 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- Úspešný uchádzač ako budúci poskytovateľ je  povinný pri vykonávaní právnych  

služieb postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi a príkazmi  

objednávateľa v medziach  platnej  právnej úpravy a chrániť jeho  oprávnené 



záujmy. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa pri  poskytovaní právnych  služieb dozvie. Zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí 

objednávateľovi   v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, ak nepreukáže, že 

škode nemohol  zabrániť. 

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom 

znení nie je možné podať námietky 

- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo 

úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom 

mieste, prípadne ako ďalší v poradí. 

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

a) ak nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených  

verejným obstarávateľom, 

c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze 

obstarávania, 

- Predložené ponuky, ktoré presiahnu výšku PHZ budú pre verejného obstarávateľa 

neprijateľné a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri takejto ponuke, ak 

prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu. 

 

05.03.2019 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                    primátor mesta 

 


