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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

 
Publicita projektov „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ a „Podpora tvorby nových 

pracovných miest v obci Jarovnice“ 
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
 Názov:   Obec Jarovnice 
 Sídlo:   Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 
 IČO:   00 327 212    
 DIČ:   2020711528 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu:  8818513001/5600 
 IBAN:   SK04 5600 0000 0088 1851 3001 
 Štatutárny orgán:  Florián Giňa, starosta obce 
 Kontaktná osoba:  Mgr. Miroslav Kovalík, osoba vykonávajúca proces VO 
 Kontakt:   mirokov.orim@gmail.com,  0907 290 909 
 Web:   www.jarovnice.sk     
 
2. Druh verejného obstarávateľa:  
 Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov predmetu zákazky:  

Publicita projektov „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ a „Podpora tvorby 
nových pracovných miest v obci Jarovnice“ 

 
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  
 2.084,00 EUR bez DPH. 
 
5. Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov, zo štátneho rozpočtu                          
a zo štrukturálnych fondov EU. 
 

6. Komplexnosť predmetu zákazky:  
Predmet zákazky je podľa projektov rozdelený na časť A a časť B a nemusí tvoriť jeden 
požadovaný celok ako výstup návrhu na uzavretie zmluvy o dodaní zákazky. Uchádzač môže 
naceniť a predložiť cenovú ponuku na ktorúkoľvek časť samostatne alebo na obe časti spolu. 
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7. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
 
 ČASŤ A Publicita projektu „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“: 
 

A1. Informačná tabuľa (plagát) A4 
Informačná tabuľa (plagát) plnofarebná vo formáte A4 v počte 150 kusov + grafický návrh.  
Špecifikácia informačnej tabule (plagátu): 

− názov a typ projektu „Dopytovo-orientovaný projekt“, trvanie projektu, 
− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 

charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 
− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 

spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“,   

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk,  

− slogan: „Priestor na vašu príležitosť.“ Prípadne aj niektorý z podsloganov uvedených 
v Dizajn manuáli k OP ZaSI prístupnom na webovej stránke www.esf.gov.sk.  
 

Uvedené údaje musia zaberať minimálne 25% plochy informačnej tabule (plagátu). Zvyšná 
plocha informačnej tabule (plagátu) môže byť vyplnená vhodným vizuálom, napr. 
fotodokumentáciou z realizácie aktivít projektu. 
 
A2. Informačná tabuľa (plagát) A3 
Informačná tabuľa (plagát) plnofarebná vo formáte A3 v počte 50 kusov + grafický návrh.  
Špecifikácia informačnej tabule (plagátu): 

− názov a typ projektu „Dopytovo-orientovaný projekt“, trvanie projektu, 
− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 

charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 
− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 

spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“,   

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk,  

− slogan: „Priestor na vašu príležitosť.“ Prípadne aj niektorý z podsloganov uvedených 
v Dizajn manuáli k OP ZaSI prístupnom na webovej stránke www.esf.gov.sk.  
 

Uvedené údaje musia zaberať minimálne 25% plochy informačnej tabule (plagátu). Zvyšná 
plocha informačnej tabule (plagátu) môže byť vyplnená vhodným vizuálom, napr. 
fotodokumentáciou z realizácie aktivít projektu. 
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A3. Skladačky 
Informačná skladačka plnofarebná s počtom strán 6 vo formáte 1/3 z A4 v počte 200 kusov + 
grafický návrh.  
Špecifikácia skladačky: 

− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 
charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 

− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 
spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“, 

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk.  

 
 Uvedené údaje musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane skladačky. 

 
A4. Označovacia nálepka o rozmeroch 3 x 4 cm, plnofarebná, s logom ESF s odkazom na 
Európsku úniu v počte 100 ks. 
 
A5. Logo ESF s odkazom na Európsku úniu vo formáte A5, plnofarebné v počte 10 ks. 
 
A6. Celoplastové pero s logom ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA 
ZaSI, modrá náplň v počte 50 ks. 
 
A7. Poznámkový blok 
Poznámkový blok vo formáte A5, 50 listov, linajkovaný v počte 50 ks. 
Špecifikácia poznámkového bloku: 

− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 
charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk.  

 
Uvedené údaje musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane 
poznámkového bloku. 

 
A8. Článok na webovú stránku obce pri ukončení projektu, ktorý musí obsahovať 
minimálne nasledujúce údaje: 

− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 
charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 

− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 
spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“, 

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
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pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk.  

 
A9. Informácia o projekte na úradnú tabuľu obce pri ukončení projektu, ktorá musí 
obsahovať minimálne nasledujúce údaje: 

− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 
charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 

− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 
spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“, 

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk. 
 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1.500,00 EUR bez DPH. 
 

 
ČASŤ B Publicita projektu „Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice“: 
 
B1. Informačná tabuľa (plagát) A4 
Informačná tabuľa (plagát) plnofarebná vo formáte A4 v počte 150 kusov + grafický návrh.  
Špecifikácia informačnej tabule (plagátu): 

− názov a typ projektu „Dopytovo-orientovaný projekt“, trvanie projektu, 
− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 

charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 
− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 

spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“,   

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk,  

− slogan: „Priestor na vašu príležitosť.“ Prípadne aj niektorý z podsloganov uvedených 
v Dizajn manuáli k OP ZaSI prístupnom na webovej stránke www.esf.gov.sk.  
 

Uvedené údaje musia zaberať minimálne 25% plochy informačnej tabule (plagátu). Zvyšná 
plocha informačnej tabule (plagátu) môže byť vyplnená vhodným vizuálom, napr. 
fotodokumentáciou z realizácie aktivít projektu. 
 
B2. Informačná tabuľa (plagát) A3 
Informačná tabuľa (plagát) plnofarebná vo formáte A3 v počte 20 kusov + grafický návrh.  
Špecifikácia informačnej tabule (plagátu): 

− názov a typ projektu „Dopytovo-orientovaný projekt“, trvanie projektu, 
− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 
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charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 
− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 

spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“,   

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk,  

− slogan: „Priestor na vašu príležitosť.“ Prípadne aj niektorý z podsloganov uvedených 
v Dizajn manuáli k OP ZaSI prístupnom na webovej stránke www.esf.gov.sk.  
 

Uvedené údaje musia zaberať minimálne 25% plochy informačnej tabule (plagátu). Zvyšná 
plocha informačnej tabule (plagátu) môže byť vyplnená vhodným vizuálom, napr. 
fotodokumentáciou z realizácie aktivít projektu. 

 
B3. Označovacia nálepka o rozmeroch 3 x 4 cm, plnofarebná, s logom ESF s odkazom na 
Európsku úniu v počte 50 ks. 
 
B4. Logo ESF s odkazom na Európsku úniu vo formáte A5, plnofarebné v počte 10 ks. 
 
B5. Článok na webovú stránku obce pri ukončení projektu, ktorý musí obsahovať 
minimálne nasledujúce údaje: 

− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 
charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 

− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 
spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“, 

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk.  

B6. Informácia o projekte na úradnú tabuľu obce pri ukončení projektu, ktorá musí 
obsahovať minimálne nasledujúce údaje: 

− logo ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ZaSI a logo IA ZaSI (technické 
charakteristiky podľa aktuálneho Manuálu pre informovanie a publicitu OP ZaSI), 

− informácia o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu 
spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“, 

− odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ZaSI zodpovedný za realizáciu príslušného balíka 
pomoci a odkaz na ESF napr. formou odkazu na webové stránky www.esf.gov.sk a 
www.iazasi.gov.sk. 

 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 584,00 EUR bez DPH. 
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8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
 Miesto dodania: Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice. 

 
Predpokladaný termín plnenia: 

• Časť A: počas trvania projektu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najneskôr                            
do 30.09.2015. 

• Časť B: počas trvania projektu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najneskôr                
do 31.10.2015. 

 
9. Podmienky účasti: 

Na splnenie podmienok účasti uchádzač predloží: 
• kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti               

na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet 
zákazky, resp. podľa § 128, resp. § 133 ZVO. 

 
10. Obsah ponuky: 

Ponuka bude obsahovať: 
• doklady podľa bodu 9. Podmienky účasti, 
• cenovú/-é ponuku/-y uchádzača – vyplnený formulár – Cenová ponuka na nacenenie 

(Príloha č. 1). 
 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.   

 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení:   

− navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
− výška a sadzba DPH,  
− navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.   

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH upozorní.  

 Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti vrátane 
balného a dopravy na miesto dodania.    

 
12. Predkladanie ponúk: 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo poštou na adresu Obec 

Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice, a to v zalepenej obálke označenej heslom súťaže 
„Publicita projektov „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ a „Podpora tvorby nových 
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pracovných miest v obci Jarovnice“ – časť A., B.“, s označením „NEOTVÁRAŤ“, s adresou 
verejného obstarávateľa a adresou uchádzača. 
Uchádzač v hesle súťaže týkajúceho sa označenia hesla časti súťaže uvedie, pre ktorú časť 
predmetu zákazky predkladá ponuku. Napríklad, ak uchádzač bude predkladať ponuku len na 
časť A., v hesle uvedie: „Publicita projektov „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“              

a „Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice“ – časť A.“. 

 
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 06.03.2015 do 11.00 hod..  
 

13. Hodnotenie ponúk:  
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH                       

za jednotlivé časti predmetu zákazky.  
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať každú časť predmetu zákazky samostatne. Cenovú 
ponuku uchádzača s najnižšou cenou každej príslušnej časti, ktorý splnil podmienky účasti 
verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku 
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania príslušnej časti 
neuspeli. 
 

14. Typ zmluvy:  
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

15. Lehota viazanosti ponúk:  
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.08.2015. 

 
  
V Jarovniciach, 25.02.2015      
       
 
  
 
       ................................................... 
                  Florián Giňa, v. r. 
           starosta obce 
 
Príloha č. 1: Cenová ponuka na nacenenie 
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PRÍLOHA Č. 1: CENOVÁ PONUKA NA NACENENIE  

Verejný obstarávateľ Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 

Predmet zákazky 
Publicita projektov „Rómske občianske hliadky v 
obci Jarovnice“ a „Podpora tvorby nových 
pracovných miest v obci Jarovnice“ 

Identifikačné údaje uchádzača 
 
 
 

 

   

ČASŤ A Publicita projektu „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“: 

 

P. č. 

 

Názov položky MJ 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Cena 
celkom 
v EUR 

bez DPH 

DPH 
20% 

Cena 
celkom 
v EUR s 

DPH 

A1. Informačná tabuľa (plagát) A4 

 
ks 150     

A2. Informačná tabuľa (plagát) A3 

 

ks 50     

A3. Skladačky ks 200     

A4. Označovacia  nálepka ks 100     

A5. Logo ESF ks 10     

A6. Celoplastové pero ks 50     

A7. Poznámkový blok ks 50     

A8. Článok na webovú stránku obce pri 
ukončení projektu 

ks 1     

A9. Informácia o projekte na úradnú tabuľu 
obce pri ukončení projektu 

ks 1     

Celková cena bez DPH EUR 

DPH 20 % EUR 

Celková cena vrátane DPH EUR 
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ČASŤ B Publicita projektu „Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice“: 

 

Som platcom DPH. – Nie som platcom DPH. (nehodiace sa prečiarknuť) 

Čestné vyhlásenie 
uchádzača 

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na 
predkladanie ponúk a jej prílohe. Vyššie uvedená cena je konečná 
cena vrátane DPH za kompletné poskytovanie predmetu zákazky. 

Miesto a dátum 
predloženia cenovej 
ponuky 

 
 
 
 
 
 

Odtlačok pečiatky a 
titul/-y, meno/-á, 
priezvisko/-á  a podpis/-
y štatutárneho / nych 
zástupcu / ov 

 
 
 
 
 
 

                

 

P. č. 

 

Názov položky MJ 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Cena 
celkom 
v EUR 

bez DPH 

DPH 
20% 

Cena 
celkom 
v EUR s 

DPH 

B1. Informačná tabuľa (plagát) A4 
 

ks 150     

B2. Informačná tabuľa (plagát) A3 
 

ks 20     

B3. Označovacia  nálepka ks 50     

B4. Logo ESF ks 10     

B5. Článok na webovú stránku obce pri 
ukončení projektu 

ks 1     

B6. Informácia o projekte na úradnú tabuľu 
obce pri ukončení projektu 

ks 1     

Celková cena bez DPH EUR 

DPH 20 % EUR 

Celková cena vrátane DPH EUR 


