Výzva na predloženie ponuky na „Reklamné, propagačné
a darčekové predmety s logom hlavného mesta SR Bratislavy
na účely propagácie Bratislavy“1
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje
výber dodávateľa na predmet zákazky: „Reklamné, propagačné a darčekové predmety
s logom hlavného mesta na účely propagácie Bratislavy“ podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“).

1. Základné informácie
Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Jašková, +421 259356194

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú reklamné, propagačné a darčekové predmety s logom hlavného mesta
na účely propagácie Bratislavy.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Názov
Zápisník A5
Cipár

Mestský zápisník

1

Počet
Špecifikácia
ks
A5, 140x210 mm, 160 strán, šitý, vnútro papier krémový archivačný
200 90g, predsádky 4+0 digitálne, papier 150g krémový archivačný,
zaoblené hrany, záložka červená s gumou, čierna verzatilka
Blok spiral A5 Papelote, predná obálka so sleporažbou (erb Ba + nápis
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava), červená gumička s
300
jedným očkom na ceruzku a skrytou etiketou (papelote), drevená
ceruzka so zlatým plieškom a červenou gumou
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Zápisník A5, 4
farby

4x50

Taška, RED

100

Taška WHITE

100

Taška BLUE

100

Taška PURPLE

100

Taška Cipár

200

Ponožky Cipár

200

Ponožky mestské
- orange

100

Tričko BIELE S

30

Tričko BIELE M

30

Tričko BIELE L

30

Tričko BIELE XL

30

Tričko MODRÉ S

30

Tričko MODRÉ
M

30

Tričko MODRÉ L

30

Tričko MODRÉ
XL
Tričko
ČERVENÉ S
Tričko
ČERVENÉ M
Tričko
ČERVENÉ L
Tričko
ČERVENÉ XL
Tričko
KRÉMOVÉ
(Palko) S

30
30
30
30
30
30

Formát A5, Slepotlač loga ( hrad z loga) veľkosť 43x50 mm, obálka
350g Colorplan farby: Royal Blue, Adriatic, Natural, Bright Red a
vnútro 120g Munken Pure Rouge 120g, oblé rohy (Farebné šitie: biely
zápisník - červené šitie, červený zápisník - biele šitie, adriatic - biele
šitie, royal blue - ružové
Bavlnená taška 38x42 cm (uško 67cm) 140 g/m2 Bright Red- potlač
biela, sieťotlač 1+0
Bavlnená taška 38x42 cm (uško 67cm) 140 g/m2 Biela- potlač Pantone
185 C 1+1
Bavlnená taška 38x42 cm (uško 67cm) 140 g/m2 Fialová- potlač
Pantone 212 C 1+0
Bavlnená taška 38x42 cm (uško 67cm) 140 g/m2 Cornflower bluepotlač Pantone 10 C 1+0
Rozmer 400x380 mm, potlač látky (Cipár), pútka 40 x 640, štítok 40x30
mm, 2 farby
Tkané klasické ponožky, vlastný dizajn, 2 farby. Farby čierna a 801 vizuál dodá verejný obstarávateľ. Zloženie: bavlna 90%, polyamid 8%,
elastan 2%. 2 veľkosti - pánske a dámske
Tkané klasické ponožky, vlastný dizajn,2 farby. Farby čierna a 801 vizuál dodá verejný obstarávateľ. Zloženie: bavlna 90%, polyamid 8%,
elastan 2%. 2 veľkosti - pánske a dámske. Farebnosť 222, 407, 205, biela
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň white- sieťotlač
1+0
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň white- sieťotlač
1+0
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň white- sieťotlač
1+0
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň white- sieťotlač
1+0
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň French Navysieťotlač 125x125 mm + tkaný štítok 2 farby rozmer: 192x48 mm + šitie
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň French Navysieťotlač 125x125 mm + tkaný štítok 2 farby rozmer: 192x48 mm + šitie
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g - odtieň French Navysieťotlač 125x125 mm + tkaný štítok 2 farby rozmer: 192x48 mm + šitie
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g - odtieň French Navysieťotlač 125x125 mm + tkaný štítok 2 farby rozmer: 192x48 mm + šitie
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g - odtieň Bright red sieťotlač 2+0
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň Bright red sieťotlač 2+0
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň Bright red sieťotlač 2+0
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň Bright red sieťotlač 2+0
Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň Off white
sieťotlač 3+0
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Tričko
KRÉMOVÉ
(Palko) M
Tričko
KRÉMOVÉ
(Palko) L
Tričko
KRÉMOVÉ
(Palko) XL
Fľaška BLACK
Fľaška RED
Fľaška YELLOW
Fľaška PURPLE
Fľaška WHITE

30

Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň Off white
sieťotlač 3+0

30

Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň Off white
sieťotlač 3+0

30

Tričko Stanley Stella, krátky rukáv, min. 136 g- odtieň Off white
sieťotlač 3+0

60
30
30
30
30

Fľaška biela a
čierna

100

Návleky na
sedadlá bicyklov

500

Šnúrka na kľúče
na krk s potlačou

500

Obal na tričká
Meluš (biele)
Obal na tričká
Bednárová
(modré)
Obal na tričko
Bajaník (červené)
Obal na tričko
Palko (krémové)

120
120
120
120

Dočasné
tetovačky

1000

Odznaky

500

Ceruzky

500

Gumené cukríky
v mini baleniach

500

Fľaška zn. Chillys Black, 500ml + vrchnák Black
Fľaška zn. Chillys Neon red, 500 ml + vrchnák Neon red
Fľaška zn. Chillys Matt Yellow, 500 ml + vrchnák neon blau
Fľaška zn. Chillys Pastel violet, 500 ml + vrchnák neon pink
Fľaška zn. Chillys White, 500 ml + vrchnák white
Termoska s objemom 500ml, materiál: nerez, tepelná výdrž studeného
nápoja 24h, tepelná výdrž teplého nápoja 6h. Vylaserovaný vizuál podklady dodáme.
Kustomizované poťahy na bicyklové sedačky – tzv. seat covers s
unikátnym dizajnom Bratislavy (ten už máme pripravený) z
nepremokavého a odolného materiálu.
Dĺžka šnúrky: 20 mm
Materiál: satén
Ukončenie šnúrky: zošitie vo farbe
Technológia potlače: sublimácia (plnofarebná tlač do celej plochy)
Súčasťou šnúrky musí byť aj tzv. "mobilka" hranatá a kovový háčik, tzv.
rybka.
235x268 mm, bigovanie, výsek a skladanie, Paper Colorplan – Natural,
gramáž 120g
235x268 mm, bigovanie, výsek a skladanie, Paper Colorplan Adriatic,
gramáž 120g
235x268 mm, bigovanie, výsek a skladanie, Paper Colorplan- Bright
Red, gramáž 120g
235x268 mm, bigovanie, výsek a skladanie, Paper Colorplan - Royal
Blue, gramáž 120g
Tetovačka rozmer 10x10 cm (plnofarebná)
Sieťotlač- farby musia byť od pokožky oddelené priehľadnou
"membránou", tak aby neprišli do styku s pokožkou.
Produkt musí byť v súlade s v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009
o kozmetických výrobkoch.
(produkt musí mať uvedený kompletné zloženie, musí byť uvedený
distribútor pre možnosť kontaktovania pri alergickej reakcii a na
výrobku musí byť uvedená šarža produktu)
Veľká placka so špendlíkom s plnofarebne potlačeným vloženým
papierom.
Prírodná drevená ceruzka s farebnou gumou. Je dodávaná v zastrúhanom
stave. Rozmery produktu sú ø7×186mm. Červená potlač logo Bratislavy
možnosť plnofarebnej grafiky na obal
Príchuť: ovocný mix
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Ďalšie osobitné požiadavky:
• Cenová ponuka zahŕňa DPH, balné, dopravu na miesto dodania a vyloženie tovaru v mieste
jeho umiestnenia.
• Dodanie tovaru do 15 dní od zadania objednávky
• Dodanie na 3 miesta v rámci Bratislavy, ktoré budú upresnené v objednávkach.
• Plnenie rámcovej dohody bude na základe čiastkových objednávok od objednávateľa.
Dodanie je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. Jednotlivé
dodávky budú predávajúcim fakturované samostatne. Súčasťou faktúry bude dodací list, kde
bude rozpísané množstvo a druh predmetu zákazky s jednotkovými cenami.
• Objednávateľ si vyhradzuje právo pri objednávke upraviť množstvá podľa aktuálnej potreby
bez zmeny ceny.

3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov
39294100-0

Informačné a propagačné výrobky

4. Predpokladaná hodnota zákazky
47 500,00 EUR bez DPH

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti
Zákazka nie je rozdelená na časti.

6. Typ zmluvného vzťahu
Rámcová dohoda uzatvorená na 12 mesiacov, uvedená v Prílohe č. 2.

7. Miesto a čas dodania zákazky
Miesto: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 2, 814 99 Bratislava
Ďalšie dve miesta v rámci Bratislavy budú upresnené v objednávkach.
Čas:
dodanie tovaru do 15 dní od zadania objednávky

8. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej
doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis dodaných tovarov. Platba bude realizovaná
bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba.
Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím
požadovaného plnenia predmetu zákazky.

9. Podmienky účasti uchádzačov
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
a)

podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.
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Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou
prílohy č. 1 tejto výzvy.

10.

Komunikácia a vysvetľovania

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa počas celého
procesu verejného obstarávania uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne
prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného https://josephine.proebiz.com/sk/.
Pre účely komunikácie a predkladanie ponúk musí byť hospodársky subjekt registrovaný
v systéme JOSEPHINE. Skrátený návod registrácie rýchlo a jednoducho prevedie procesom
registrácie v systéme JOSEPHINE, vrátane opisu základných obrazoviek systému.
Technické nároky na používanie systému JOSEPHINE sú úplne bežné a každý bežný počítač
by ich mal spĺňať. Podrobné Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť TU.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby
v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
Skrátený návod rýchlo a jednoducho prevedie uchádzača procesom prihlásenia, posielania
správ a predkladaním ponúk v systéme JOSEPHINE. Pre lepší prehľad uchádzač nájde tiež opis
základných obrazoviek systému. V prípade potreby je možné kontaktovať linku podpory
Houston PROEBIZ.

11.

Predkladanie ponúk

Lehota:
Spôsob:

07.06.2021 do 10:00 h
Prostredníctvom IS Josephine na nasledovnej adrese zákazky:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12514/summary

Obsah ponuky:

Riadne vyplnená a podpísaná príloha č. 1

Ponuka sa považuje za doručenú až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému
obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať
ponuku v dostatočnom časovom predstihu, obzvlášť v prípade dátovo objemnejších príloh, aby
sa upload, odoslanie a doručenie ponuky uskutočnili pred uplynutím lehoty.

12.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v eur s DPH.
V prípade rovnosti predložených cenových ponúk budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí predložili
najnižšie cenové ponuky, aby ich v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň upravili
smerom nadol, prípadne potvrdili ich aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou
cenovou ponukou po uplynutí danej lehoty.

13.
a)

Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na hodnotenie
ponúk umiestnil na priebežnom prvom mieste, na predloženie dokladov nevyhnutných na
overenie splnenia tých podmienok účasti, ktoré si nevie verejný obstarávateľ overiť sám
z verejne prístupných zdrojov (napr. na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie
dokladu o oprávnení podnikať – živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského
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registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo
výpis z obchodného registra, príp. registra právnických osôb a podnikateľov). V prípade,
že uchádzač na predbežnom prvom mieste nepreukáže splnenie podmienok účasti, verejný
obstarávateľ môže vyzvať uchádzača druhého v poradí. Tento postup môže verejný
obstarávateľ opakovať.
b) Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najlepším návrhom na plnenie
kritérií, ktorý preukázal splnenie stanovených podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky.
c) Informácia o výsledku procesu obstarávania a vyhodnotenia cenových ponúk bude
uchádzačom zaslaná elektronicky.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. O takomto postupe bude
verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením. V prípade, ak úspešný
uchádzač neposkytne súčinnosť pri podpise zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo uplatniť s ďalším uchádzačom v poradí postup podľa písm. a) tohto bodu výzvy.

V Bratislave dňa 27.05.2021

Mgr. Michal Garaj
Vedúci oddelenia verejného obstarávania

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií – položkový rozpočet
Príloha č. 2 - Rámcová dohoda
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