
Obec Turňa nad Bodvou realizuje projekt: „SEPARÁCIA A ZHODNOCOVANIE 

ODPADOV OBCE TURŇA NAD BODVOU“ v rámci Operačného programu Životné 

prostredie, prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo. 

V súvislosti s tým obec týmto zverejňuje výzvu v rámci prieskumu trhu 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 služby s názvom: „Publicita a 

informovanosť“. 

    

Na výber zmluvného partnera je použitý postup zákazka s nízkou hodnotou. 

 

 

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 

dodanie služby s názvom  

“Publicita a informovanosť“. 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov:  Obec Turňa nad Bodvou 

Sídlo:  Moldavská cesta č. 419/49, Turňa nad Bodvou 

Štatutár: Pavol Molnár, starosta obce 

Poštová adresa:  Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49,  

  044 02 Turňa nad Bodvou 

IČO:  00691313 

Telefón ústredňa:  00421 / 55 / 466 21 38 

E-mail:  turna@mail.t-com.sk 

Kontaktná osoba:  Alexander Varga, tel. 00421 55 466 22 79; mobil: 0905 846 586; 

  E-mail: turnaprednosta@mail.t-com.sk  

2. Typ zmluvy:    Zmluva o poskytnutí služieb. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Turňa nad Bodvou. 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je zabezpečiť publicitu a informovanosť projektu: „SEPARÁCIA A 

ZHODNOCOVANIE ODPADOV OBCE TURŇA NAD BODVOU“ realizovaného 

obcou Turňa nad Bodvou v rámci OPŽP, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, a to 

a) dodanie jedného kusa trvale vysvetľujúcej tabule - pamätnej  dosky trvanlivej podoby 

z lešteného kameňa, rozmer  600 x 400 mm vrátane osadenia na miestu určenia – na 

múr zberného dvora v Turni nad Bodvou 

b) grafické práce súvisiace s označením majetku obstaraného v rámci projektu, vrátane 

dodania a osadenia trvanlivých nálepiek o rozmeroch 35 x 70 mm z lesklého PVC na 

tovar, v počte 100 ks 

Grafické návrhy musia byť v súlade s aktuálnym manuálom pre informovanie a publicitu 

v rámci Operačného programu Životné prostredie pre roky 2007 – 2013  

(Viď. www.opzp.sk, link: http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-

a-publicita/ ) 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie je možnosť rozdelenia cenovej ponuky. 

6. Variantné riešenie: nepripúšťa sa. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 854,50 EUR bez DPH 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

a) Trvalá vysvetľujúca tabuľa stavby (pamätná tabuľa) – do 60 dní od doručenia výzvy 

obstarávateľa na realizáciu, vrátane osadenia na určené miesto 

b) Potlač na tovar – do 60 dní od doručenia výzvy obstarávateľa na realizáciu, vrátane 

osadenia na tovar 

9. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

http://www.opzp.sk/
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/
http://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/


Cenovú ponuku spolu s oprávnením poskytovať danú službu je potrebné predložiť do  

10.07.2013 do 10:00 hodiny 

na adresu, uvedenú v bode 1 tejto výzvy poštou (kuriérom...) alebo osobne v určenej 

lehote na tej istej adrese.  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro (€).  

Ak je navrhovateľ platcom DPH je potrebné uviesť cenu s DPH, výšku DPH a cenu bez 

DPH. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, cenu uvedie s DPH a v cenovej ponuke 

uvedie že nie je platcom DPH.  

Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 

Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. 

10. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba sa bude 

realizovať bezhotovostným prevodom  na základe faktúry vystavenej po dodaní predmetu 

zmluvy a prevzatí zákazky obstarávateľom.  

Splatnosť faktúry  je  30 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

11. Miesto a čas otvárania obálok s ponukami a vyhodnocovanie ponúk:  

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 10.07.2013 so začiatkom o 11.00 hodine v   

1. cena s DPH/bez DPH, 

2. prípadne ďalšie kritéria. 

12. Kritériá hodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť predložené ponuky podľa kritéria „najnižšia cena“ s 

DPH.  

13. Lehota viazanosti ponúk:  

S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk, 

t.j. do 31.12.2013. 

14. Informácie pre uchádzačov:  
Pri výbere zmluvného partnera postupuje verejný obstarávateľ podľa § 102 pri uplatnení 

§ 9 zákona o verejnom obstarávaní.  

Poskytnuté cenové ponuky budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre 

výber zmluvného partnera na predmetnú službu. 

Vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 42 zákona o verejnom obstarávaní.  

Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zaslaný osloveným podnikateľským 

subjektom, ktoré poskytli cenové ponuky verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať nikoho z uchádzačov. 

 

 

 
 

  Pavol   M o l n á r, v.r. 

 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


