
Príloha č. 1 

Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky 

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 „zákona o verejnom 

obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
IČO: 686832 
IČDPH: SK2021056818 
Kontaktné údaje:  Martina Mihaliková 
   tel. č.: +4212/4854 1136 
   e-mail: martina.mihalikova@mhsr.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
Tlačené informačné materiály o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR 
 

3. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie informačných materiálov o 
dosiahnutých výsledkoch OP KaHR, ktorými sú:  letáky DL, reprezentatívna brožúra, 
plagát, samonosné plagáty, záložka do knihy a kartónový stojan v nasledovných 
etapách: 
I. spracovanie grafického návrhu jednotlivých položiek informačných materiálov, 
II. predloženie definitívnej verzie informačných materiálov, 
III. vyhotovenie a dodanie informačných materiálov. 
 

p.č. názov popis počet kusov 

1. 
letáky DL (obsah: 
celoslovenské, 2 typy) 

formát A4 lom na DL, obojstranné, farba 
4/4, papier lesklý, 150g 20 000 

2. 
letáky DL (obsah: 
regionálne, 7 typov) 

formát A4 lom na DL, obojstranné, farba 
4/4, papier lesklý, 150g 70 000 

3. 
reprezentatívna brožúra 
(obsah: OP KaHR) 

formát 210x210 mm, 12 str., väzba V1, 
farba 4/4, parciálny lak na všetky strany, 
tvrdý papier, 200g 5000 

4. 
plagát A 2 (8 typov: SR + 7 
regionálnych) formát A2, 4/0, papier lesklý, 150g 1400 

5. samonosné plagáty 
formát A1, 4/0, s nohou, kartón, 5-
vrstvový, povrchová úprava lesk  50 

6. záložka do knihy 
formát 210x50 mm, farba 4/4, papier 
lesklý, 300 g, obojstranné lamino 30 000 
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7. kartónový stojan 

7-vrstvový kartón so štyrmi kapsami na 
letáky formátu DL, štvorcového tvaru, 
rozmer v x s x h 1600 x 600 x 600 mm, 
farba 4/0 10 

 
4. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV) 
Hlavný predmet obstarávania: CPV 22100000-1 - Tlačené knihy, brožúry a letáky 

5. Množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania 
Ako v bode 3. Opis predmetu zákazky 
Predpokladaná hodnota zákazky:   11 000 EUR bez DPH 
 

6. Požadované doklady 
§ 26 ods. 1 písm. f) – podmienka účasti na preukázanie osobného postavenia - doklad 
o oprávnení poskytovať službu, aktuálny ku dňu predkladania cenovej ponuky. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, môže nahradiť vyššie uvedený doklad predložením potvrdenia Úradu pre 
verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predloženia 
ponuky. 
 

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 
NIE 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 
NIE 
 

9. Miesto dodania predmetu zákazky 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
 

10. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky 
Zmluva o dielo (Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3) 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet 
zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.  
Dodávateľ berie na vedomie, že požadované služby sú spolufinancované z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z toho titulu berie na vedomie povinnosť 
strpieť výkon kontroly auditu. Dodávateľ berie na vedomie, že faktúra musí obsahovať 
všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 



riadneho doručenia. Dodávateľ však berie na vedomie, že lehota splatnosti sa môže 
predĺžiť až na 60 dní z dôvodu zdroja financovania predmetu objednávky. 
 

12. Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa 11. 03. 2015 o 10:00 hod.  Ponuku 
uchádzača, predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ 
nebude akceptovať. 
Ponuku je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: 
martina.mihalikova@mhsr.sk. 

 
13. Obsah ponuky – záujemca predloží v elektronickej podobe: 

 
13.1.1 Vyplnený formulár – Návrh na plnenie kritérií - je uvedený v prílohe č. 2 

tejto žiadosti -  podpísaný, naskenovaný.  
13.1.2 § 26 ods. 1 písm. f) – podmienka účasti na preukázanie osobného 

postavenia - Doklad o oprávnení poskytovať službu, aktuálny ku dňu 
predkladania cenovej ponuky. Uchádzač zapísaný v zozname 
podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
môže nahradiť vyššie uvedený doklad predložením potvrdenia Úradu pre 
verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase 
predloženia ponuky – naskenovaný. 

13.1.3 Vyplnený návrh Zmluvy o dielo - podpísaný, naskenovaný. 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 
Najnižšia celková cena vrátane DPH. 
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s 
dodaním tlačených informačných materiálov o OP KaHR (ako je napr. služby DTP 
prác, dodanie kalibrovaných nátlačkov, grafický návrh povinných údajov, balenie a 
doprava). 
 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
15.1 Verejný obstarávateľ označí cenovú ponuku s najnižšou cenou za úspešnú. 
15.2 Z tohto prieskumu trhu a vyhodnotenia cenových ponúk nevyplýva pre verejného 
obstarávateľa povinnosť uzavrieť zmluvu ( objednávku ). 
15.3 Poskytnuté informácie – cenové ponuky verejný obstarávateľ nevráti 
uchádzačom a ostávajú v dokumentácii viažucej sa k postupu zadávania predmetnej 
zákazky. 
15.4 Verejný obstarávateľ zahrnie do vyhodnotenia doručené ponuky len za 
predpokladu, že ich obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v žiadosti 
o poskytnutie cenovej ponuky a boli doručené v lehote na predkladanie cenových 
ponúk.  
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