
Obec Kapušany 
 
 

Potenciálny 
záujemca/uchádzač 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len ZVO“)  
_________________________________________________________________________________________ 

 
1. Názov zákazky: 

Informačné tabule pre Náučný chodník – Velikáni kapušianskych dejín 

 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1, písm. b) ZVO: 

Názov: Obec Kapušany 
Zastúpený:  RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 
Adresa:  Hlavná 104/6, 082 12  Kapušany 
IČO: 00327239 
DIČ: 2021225525 (NEPLATITEĽ DPH) 
e-mail: kapusany@kapusany.sk 
Telefón: +421 517941102 
Mobil: +421 907941770 

 
3. Predmet zákazky: Obsahová tvorba tabúľ, grafický návrh tabúľ, výroba a osadenie 

informačných tabúľ v obci Kapušany. 
 
4. Druh zákazky: Služby 
 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky 
 
6. Opis predmetu zákazky:  

Obsahová tvorba tabúľ, grafický návrh tabúľ, výroba a osadenie informačných tabúľ v obci 
Kapušany, vrátane dopravy na miesto realizácie. 

 
Grafický návrh a osadenie informačných tabúľ v počte 5 ks, ktoré sa budú nachádzať v k.ú. obce 
Kapušany na parc. č. KN-C 984/1 a 985/1 v Parku svätých Cyrila a Metoda. 
Bližšie informácie a podrobný rozsah prác sú uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky, ktorá 
tvorí prílohu výzvy. 

 
Ak sa vo výzve alebo v špecifikácii, objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov 
výrobku, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí 
obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované 
(umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, 
respektíve lepšími parametrami). 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky; 79341000-6 Reklamné služby; 79342200-5 
Propagačné služby; 79822500-7 Grafické návrhy; 

 
8. Lehota dodania: najneskôr do 100 kalendárnych dní od písomného vyzvania objednávateľom 
 



9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa špecifikácie predmetu zákazky, vrátane 
dopravy a osadenia v teréne. 

 
10. Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Kapušany 

 
11. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 
12. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 30.10.2019 do 15.30 h 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, galbava@tenderteam.sk   

 
13. Spôsob predkladania ponúk: 
 

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena alebo 
názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu/uchádzača jedným z 
nasledovných spôsobov: poštou, alebo iným doručovateľom, osobne, alebo e-mailom. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a cena celkom s DPH (v prípade ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní). 
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy: 
PONUKA – PHZ – TABULE-OBEC KAPUŠANY 

 

14. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 
 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako aritmetický priemer cien bez DPH z 
predložených ponúk. 

 

15. Obsah ponuky: 
- Formulár Cenová ponuka – príloha č. 1 Výzvy – vyplnený, datovaný a podpísaný 

štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača 
+ 2 čestné vyhlásenia 

 
16. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len 
„PRV“) 
na základe Výzvy MAS: 

 
Zameranie výzvy: 309075001 - 7.5. Podpora na investície rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie Kód 
výzvy: MAS_017/7.5/1 

 

17. Podmienky vykonania zákazky:  
1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom 

 
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný obstarávateľ v tomto 
verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych 
hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020: 

 

Počas doby realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje 

kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu 

predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, 

okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, 

alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod. 

Tabule budú dostupné a ergonomicky prispôsobené aj pre používateľov so zdravotným 

znevýhodnením. 

mailto:galbava@tenderteam.sk


  
 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota je do 30 000 EUR bez DPH, 
bude určený úspešný uchádzač na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná 
hodnota zákazky musí byť určená oslovením minimálne troch potenciálnych záujemcov alebo ich 
identifikovaním napr. cez webové rozhranie, pričom oslovovaní alebo identifikovaní dodávatelia musia 
byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky. 

 

Všetky náklady dodávateľa súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie 
uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 
V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo Výzve, môže ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o ich 
vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v bode č. 2 Výzvy. 
 
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) nebude predložená žiadna ponuka,  
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 

 
 
Predmet zákazky bude realizovaný až po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
V prípade neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok predmet zákazky nebude 
realizovaný. 
 

 

V Kapušanoch, 23.10.2019 
 

 

Prílohy: 
1/ Cenová ponuka + čestné vyhlásenia  
2/ Špecifikácia predmetu zákazky 
 
 
Dokumenty prístupné v editovateľnej forme sú prístupné na odkaze: 
https://drive.google.com/drive/folders/1wjgdGBR3qhVgMJUF94h8SGqOqMO4yqob 
 
 

Alena Galbavá 
poverená osoba pre VO 
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