Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2020

Žilina 23.11.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Andrea Trúchla

E-mail:

andrea.truchla@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 109

Kontaktná osoba:

Mgr. Barbora Obertová

E-mail:

barbora.obertova@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 502

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je tlač schránkových novín (1x mesačne, najviac 12x v priebehu lehoty plnenia).
Formát novín: 289x390 mm
Počet strán: 16
Papier: 70g novinový, falcovaná verzia (2x falc)
Farba: 4+4 plnofarebná
Väzba: falcovaná
Náklad: maximálne 36 500 kusov/1 vydanie
Počet vydaní: spolu 12 vydaní (najviac 1x mesačne 1 vydanie)
Celkový počet: 438 000 kusov/počas celej lehoty plnenia
Dodávateľ pri predkladaní ponúk uvedie nasledovné ceny:
P.Č.:

Predmet:

1.

Jednotková cena za 1 vydanie (36 500 ks)

2.

Celková cena za 12 vydaní (438 000 ks)

Cena bez DPH:

Cena s DPH:

Ďalšie potrebné zmluvné dojednania:
1. Podklady k jednotlivým tlačiam budú zo strany objednávateľa doručené dodávateľovi v elektronickej podobe vo
formáte PDF (na e-mailovú adresu zadanú dodávateľom).
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby boli noviny po tlači preložené na formát A4.
3. Do ceny zákazky je potrebné zahrnúť tlač adresných štítkov do schránok pre distribútora schránkových novín. Vzory
štítkov v počte 2 ks, ktoré tvoria prílohu obchodných podmienok Slovenskej pošty a.s. budú poskytnuté úspešnému
uchádzačovi.
4. Distribúciu schránkových novín zabezpečí Slovenská pošta a.s. (v prípade zmeny bude objednávateľ o tejto
skutočnosti bezodkladne informovať dodávateľa).

5. Do ceny je potrebné zahrnúť doručenie jednotlivých predmetov zákazky na Poštu č. 2 v Žiline (adresa: Slovenská
pošta, a.s., P. O. Hviezdoslava 3, 010 02 Žilina) v termíne do 2 pracovných dní od zaslania elektronických podkladov
objednávateľom.
6. Dodávateľ vytriedi noviny na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí
adresnými štítkami (v zmysle prílohy č. 1 Obchodných podmienok Slovenskej pošty a.s.).
Typ zákazky: Služby
CPV:

22458000-5 Tlačoviny na objednávku

3. Podmienky účasti
1.) § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať služby. Nepredkladá uchádzač - Zákon o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii), 2.) § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Nepredkladá uchádzač - overí verejný
obstarávateľ.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Ďalšie potrebné zmluvné dojednania: 1. Podklady k jednotlivým tlačiam budú zo strany objednávateľa doručené dodávateľovi v
elektronickej podobe vo formáte PDF (na e-mailovú adresu zadanú dodávateľom). 2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby boli noviny
po tlači preložené na formát A4. 3. Do ceny zákazky je potrebné zahrnúť tlač adresných štítkov do schránok pre distribútora
schránkových novín. Vzory štítkov v počte 2 ks, ktoré tvoria prílohu obchodných podmienok Slovenskej pošty a.s. budú poskytnuté
úspešnému uchádzačovi. 4. Distribúciu schránkových novín zabezpečí Slovenská pošta a.s. (v prípade zmeny bude objednávateľ o tejto
skutočnosti bezodkladne informovať dodávateľa). 5. Do ceny je potrebné zahrnúť doručenie jednotlivých predmetov zákazky na Poštu
č. 2 v Žiline (adresa: Slovenská pošta, a.s., P. O. Hviezdoslava 3, 010 02 Žilina) v termíne do 2 pracovných dní od zaslania
elektronických podkladov objednávateľom. 6. Dodávateľ vytriedi noviny na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly,
ktoré výrazne označí adresnými štítkami (v zmysle prílohy č. 1 Obchodných podmienok Slovenskej pošty a.s.). Lehota plnenia: do
31.12.2021 Plnenie predmetu zákazky bude na základe dielčích objednávok na jednotlivé služby.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 35 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Petit Press, a. s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
František Juhász
frantisek.juhasz@petitpress.sk
Polygrafické centrum, s.r.o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava
Martina Melichová
melichova@polygrafcentrum.sk
PUBLISHING HOUSE, a.s.
Jána Milca 6, 010 01 Žilina
Zuzana Crocker
riaditel@publishinghouse.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Petit Press, a. s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
František Juhász
frantisek.juhasz@petitpress.sk
Cenová ponuka: 41 469,84 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Polygrafické centrum, s.r.o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava
Martina Melichová
melichova@polygrafcentrum.sk
Cenová ponuka: 40 320 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
PUBLISHING HOUSE, a.s.
Jána Milca 6, 010 01 Žilina
Zuzana Crocker
riaditel@publishinghouse.sk
Cenová ponuka: 40 872 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
Polygrafické centrum, s.r.o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava
Martina Melichová
melichova@polygrafcentrum.sk
Cenová ponuka: 40 320 € s DPH za celý predmet zákazky

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1. Polygrafické centrum, s.r.o.
2. PUBLISHING HOUSE, a.s.
3. Petit Press, a. s.

9. Komisia
Ing. Andrea Trúchla, Mgr. Barbora Obertová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Andrea Trúchla, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ja, Mgr. Barbora Obertová, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v
podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané
od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ing. Andrea Trúchla,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 109
Mgr. Barbora Obertová,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 502

