
 

                                        O B E C            P A L O T A 

1. Obecný úrad, Palota č. 45, 068 01 Medzilaborce 
 

Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 
1. Verejný obstarávateľ: 
 
Názov verejného obstarávateľa: Obec Palota 
Sídlo: Obecný úrad Palota č. 45, 068 01 
IČO: 00323373 
DIČ:2021173704 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Vasiľ Bomberovič 
tel. č. kontaktnej osoby: 0905595726 
e-mail kontaktnej osoby: obecpalota@zoznam.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.palota.sk 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Výroba propagačných  
a informačných materiálov v rámci mikroprojektu „Kroky života  na hranici“ 
 
4. Druh zákazky ( služby): Hlavný kód CPV:  

35261000-1  výroba informačnej/pamätnej tabule   

39294100-0 Propagačné a reprezentačné predmety  

 
5. Hlavné miesto poskytnutia služieb: Obecný úrad Palota č. 45 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): Zmluva o dielo 
 
7. Opis predmetu zákazky:  
Obstarávateľ v predmete zákazky obstaráva propagačné a prezentačné  tovary. 

CPV 35261000-1   - výrobu informačnej /pamätnej tabule - plastovej, hrúbka cca 5 mm, 

rozmer cca 90x70 cm  v plnofarebnej potlači   



CPV 39294100-0 

 – 100 ks balíčkov propagačných predmetov – obsah balíčka – viď špecifikácia –príloha                                                        

-   príprava a tlač pozvánok , formát A5(cca 15x21cm) - 10 ks text dodá obec Palota 

-   príprava a tlač plagátov – 10 ks, formát A4, farebný rozmer (21x29,7cm) 

-   banner rolovací s kovovým stojanom – 1 ks farebný rozmer (85x200cm) 

-   vybavenie upravených priestorov: 

     –  vytríny 2 ks – drevené,presklené , farba dub,rozmery (šírka 71cmxvýška 

81cmxhĺbka35cm) 

     - Klipy-fix 20 ks x formát A3, sklo číre, rozmer (42x29,7cm) 

     -  Stojan 1  ks – kovový na propagačné materiály rozmer 

(šírka40cmxvýška47cmxhĺbka8cm) 

     -  Stojan 1  ks – kovový na propagačné materiály rozmer 

(šírka49cmxdĺžka50cmxvýška110cm) 

                   -  Stojan 1  ks – kovový na hrnčeky s potlačou (šírka40cmxvýška47cmxhĺbka8cm) 

 

                    Prílohou Výzvy je aj špecifikácia jednotlivých položiek 
      
 
8. Spoločný slovník obstarávania: Hlavný kód CPV:  

35261000-1  výroba informačnej/pamätnej tabule   

39294100-0 Propagačné a reprezentačné predmety  

 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bola 
určená na základe prieskumu trhu, ktorý bol vykonaný od 7.7.2021 do 13.7.2021 vo výške 
1605,75 eur bez DPH 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: predmet obstarávania sa bude 

financovať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce Palota. 

 
 
11. Podmienky účasti:  
 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

      najnižšia cena s DPH 
Kritérium č. 1 – celková cena s DPH za celý predmet zákazky             max. 100 bodov 



 
 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  30.7.2021 do:12.00 hod. 
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

      Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

- E-mailom : na adresu obce obecpalota@zoznam.sk  

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk vo formáte pdf  na 

kontaktnú e-mailovú adresu obce s uvedením predmetu správy Kroky života na hranici – 

súťaž-neotvárať !!!! 

alebo  

- osobné doručenie – do podateľne Obecného úradu Palota, Palota č. 45, 068 01 Medzilaborce 

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 

uchádzača) 
- označenie heslom „Kroky života na hranici - súťaž – neotvárať“ 

 
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  

      Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
a) Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia 

b) Rozpočet – cenovú ponuku podľa položiek. Cenu podľa priloženého zadania uveďte bez DPH 
a cenu s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH upozorní. 

c) Doklad o oprávnení dodávať, poskytovať službu, resp. uskutočňovať práce. U právnických osôb 
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra 
(stačí kópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na 
webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 

 
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 
 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  



 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: slovenský jazyk 
 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: áno 
 

 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 26.7.2021 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Vasiľ Bomberovič 
                                                                                       Starosta obce 
                           
 
Prílohy:  
 

Cenová ponuka 

Špecifikácia jednotlivých položiek obstarávania 

 

 

 

 

 

 

 

 


