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Váš list   Naše číslo Vybavuje   Miesto, dátum 

        Bc. Branislav Koričanský  Sereď, 3.12.2014 
 
Vec:   Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, vykonáva prieskum trhu s cieľom zabezpečiť službu – Výrobu, tlač a distribúciu 
Seredských noviniek 2015-2016 

 
Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa na poskytnutie služby s výzvou o zaslanie 
cenovej ponuky. 
 
Cenový návrh (príloha č.1) musí obsahovať návrh ceny bez DPH a s DPH  v súlade 
s požiadavkami  (príloha č.2). Kritériom pre určenie najlepšej ponuky je najnižšia cena za 
predmet zákazky. 
 
K cenovej ponuke je potrebné priložiť v kópiu platného oprávnenia podnikať v požadovanom 
predmete činnosti a zoznam referencií za poskytnutie rovnakej služby (príloha č.1) 
v posledných troch rokoch v objeme minimálne 150 000 výtlačkov alebo 20 000 eur bez 
DPH.  
 
Vašu cenovú ponuku doručte do kancelárie konateľa spoločnosti na adresu Správa majetku 
Sereď, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď najneskôr do 12.12.2014 do 12,00 hod. 
v uzatvorenej obálke s označením „Novinky - NEOTVÁRAŤ“. 
 
S uchádzačom, ktorého ponuka bude pre nás najvýhodnejšia, bude uzatvorený zmluvný 
vzťah na dodávku tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá 
prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky.  
 
 
 
 

       Ing. Tibor Krajčovič 
                konateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

 

PRÍLOHA č.1 
Ponuka a referencie na prieskum trhu Mesta Sereď „Výroba, tlač a distribúcia 

Seredských noviniek 2015-2016“ 
 
Uchádzač 
 
IČO : .................................................. 

Názov:................................................ 

Adresa : ............................................. 

Cenová ponuka „Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2015-2016“ 
 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Za jedno vydanie 
(6500 výtlačkov) 

   

Spolu za 20 vydaní 

   

 
 
Zoznam referencií z troch predchádzajúcich rokov minimálne za 20 000 eur bez DPH 
alebo 150 000 výtlačkov : 
 

Názov odberateľa Popis zákazky / názov 
a objem periodika v ks 
výtlačkov 

Cena za 
poskytnutú službu 
bez DPH 

Kontaktná osoba 
odberateľa a kontakt 

    

    

    

    

    

    

 
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a som oprávnený(á) predložiť ponuku za 
uvedenú spoločnosť  
 
 
Meno a pečiatka ......................................... V ..................... dňa ...................... 
  
 



          

 

PRÍLOHA č.2  
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
   Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2015-2016  

  
 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 79824000-6 Tlačiarenské a distribučné služby  
  
 

Identifikácia periodika : 
      Seredské novinky, ISSN 1338-869X, registrácia MK 3405/09 
 
Obsah : 

- obecné noviny s tematikou udalostí, ktoré sa udiali, alebo udejú v meste Sereď 
a informáciami pre občanov z Mestského úradu Sereď a jeho pridružených 
organizácií.  

 
Editorské služby : 

- grafický návrh vizuálu Seredské novinky – logo a grafické rozvrhnutie (layout), 
- periodická grafická príprava vydania (objednávateľ  bude úspešnému 

uchádzačovi dodávať materiály vo forme .doc, .rtf a .bmp a .jpg), 
- grafické práce, 
- zalomenie textov, 
- retušovanie a úprava fotografií, 
- korektúry, 
- vytvorenie digitálnej verzie novín vo formáte PDF na zverejnenie na  

webstránke objednávateľa resp. jeho zriaďovateľa 
 
Tlačové služby : 

- formát: A3, 
- farebnosť : plnofarebná,  
- rozsah: 12 strán, z toho 8 strán informácie objednávateľa 4 strany reklama 

dodávateľa, v prípade nezaplnenia reklamnej časti zostávajúce informácie 
objednávateľa 

- objednávateľ si vyhradzuje právo obmedziť reklamný obsah v súlade 
s rozhodnutím mestského zastupiteľstva (násilie, sexuálna tematika, politická 
reklama, atď.) 

- papier: novinový minimálne 45 g, 
- väzba: falcovanie 
- pomer grafika : text –  cca 20:80 
- náklad jedného vydania: 6 500 ks na náklady objednávateľa. 

 
Distribučné služby : 

- 2 200 ks priamo do schránok rodinných domov a malých bytoviek do všetkých 
mestských častí mesta Sereď  

- 4 100 ks do schránok vchodov bytových domov (činžiakov) 
- 200 ks verejnému obstarávateľovi do jeho sídla 
- plný ročník 10 vydaní (február - marec a júl – august dvojčísla, prípadne podľa 

dohody) 
- dodávka do 1. dňa v mesiaci, distribúcia v prvom týždni nasledujúceho mesiaca  

 
Množstvo :  

- počas trvania zmluvy 20 vydaní po 6500 ks 
- prvé číslo – dodávka 1. januára  


