
Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou pre projekt 

„Terénna sociálna práca“ 

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:   

 
1.  „Publicita projektu TSP – inzercia v médiách a plagáty“ 

Predmetom zákazky sú služby a tovary v členení: 
a.) príprava a zverejnenie inzerátu o realizácii projektu TSP v tlačovom médiu v súlade s 

Manuálom publicity ESF (2007 - 2013)  
b.) príprava grafického návrhu propagačného plagátu pre projekt TSP v súlade Manuálom 

publicity ESF (2007 - 2013) a zabezpečenie tlače 240 ks týchto plagátov.  
Pod pojmom "Grafický návrh" sa rozumie: grafický návrh, rozvrstvenie a formátovanie 
predlohy pre tlač. Jednotková cena tlače za 1 ks plagátu musí v sebe zahŕňať: predtlačovú 
prípravu, sadzbu, samotnú tlač a príp. aj iné súvisiace obslužné činnosti spojené s tlačou. 

Predmet zákazky je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu SR a vlastných 
zdrojov obce.  

1. Vašu ponuku očakávame v lehote do : 
do 27.02.2012  
 
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v tvare jednotková cena bez DPH, DPH a cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom 
DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní písomne v ponuke.  

3. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  
Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, 
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

4. Ponuka musí byť spracovaná v slovenskom jazyku a podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača. 

5.Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
- adresu obstarávateľskej organizácie :  
- označenie: „Neotvárať, ponuka do VO pre TSP“ 

6. Lehota viazanosti ponúk : do 27.02.2012 

7. Obsah ponuky: doklad o oprávnení podnikať - fotokópia dokladu 
 
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho vyhodnotenia: 
Celková cena - ako najvýhodnejšia bude vyhodnotená najnižšia cena. 
Určené bude poradie úspešnosti ostatných ponúk. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich obsah a rozsah sa bude 
odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak ceny v ponukách budú prevyšovať 
predpokladané finančné náklady .  

V Terni, dňa 17.02.2012 

               
                                                               _____________________________ 


