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1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Fond sociálneho rozvoja  

IČO:  30854687  

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava  

Krajina:  Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Slivková 

Telefón:  Fax: 02/20462528 

E-mail: miriam.slivkova@fsr.gov.sk 

Internetová stránka: www.fsr.gov.sk  

 

2. Opis predmetu zákazky:  Nákup kalendárov a diárov na rok 2013 

2.1   Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 
zákazky 
 
2.2  Obsahom predmetnej zákazky je:  

Stolový týždenný plánovací kalendár 
Kalendárium:  týždňové stĺpce s menami 
Opis:    hodinové delenie do stĺpcov 
Formát:   min. 130 x 280mm,  max.  160 x 350 mm 
Rozsah:  min. 65 strán,  max.  70 strán 
Väzba:   variošpirála 
Dotlač :   logo FSR, ESF a ZaSI  
Farba loga:  čierna, obojstranne 
   http://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-k-projektom-n/publicita-a-loga 
Počet:   200 ks 
 
Nástenný trojmesačný kalendár 
Kalendárium:  trojmesačné s menami, štátne sviatky 
Opis:   štvordielny, univerzálny, s posuvným okienkom 
Formát:  min. 250 x 500 mm, max. 350 x 690 mm 
Počet listov:  12 x 3 
Väzba:   3 x variošpirála 
Dotlač:   logo FSR, ESF a ZaSI  
Farba loga:  čierna 
   http://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-k-projektom-n/publicita-a-loga 
Počet:   5 ks 
 
Pracovný diár  – denný 
Kalendárium:  SK/CZ/GB/D, slovenské mená a sviatky 
Obálka:   softový poťahový materiál,  
   predná doska penová, zadná doska nepenová, hrúbka 2 mm 
   jednofarebná razba roku 
Farba:   tmavomodrá, čierna 
Vnútro:  šitá väzba, žltá farba papiera 
   dvojfarebná tlač strán: bordová/sivá 
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   2 lacetky 
Formát:  min. 130 x 190 mm, max. 170 x 240 mm 
Rozsah:  max. 400 strán 
Obsah:   osobné údaje 
   plánovací kalendár 
   poznámkové strany kalendária 
   prehľadné kalendáre 2013 a 2014 
   prehľad medzinárodných sviatkov 
   adresár/telefónny zoznam 
   mapa vzdialeností medzi jednotlivými mestami SR 
   prevodné tabuľky 
   internetové vyhľadávače 
   medzinárodné telefónne spojenia 
   (obsiahnuté podľa rozsahu strán v jednotlivých druhoch diárov) 
Dotlač:   logo FSR, ESF a ZaSI  
Farba loga:  biela  
   http://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-k-projektom-n/publicita-a-loga 
Počet:   200 ks 
 

3.  Miesto realizácie a termín dodania:   

Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava                                                                    

Termín dodania tovaru  do 20 dní odo dňa odoslania objednávky úspešnému uchádzačovi 

 
4. Podmienky účasti uchádzačov:   

Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodať požadovaný predmet zákazky 

 

5.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 04.12.2012 do 12.00 

Do podateľne osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode č. 1, prípadne emailom na 

adresu: miriam.slivkova@fsr.gov.sk 

Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na adresu 

uvedenú v bode č.1, prípadne emailom na uvedenú adresu. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia. 

 

6. Označenie obálky 

Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke s označením: 

- adresa verejného obstarávateľa 

- obchodné meno uchádzača 

- názov premetu obstarávania „Nákup kalendárov a diárov“ 

- výrazné označenie „Súťaž – neotvárať“ 

Tento bod sa netýka ponuky predloženej emailom 
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7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 

predmet zákazky (v prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 

všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (výroba, distribúcia) 

Celková cena predmetu zákazky sa vypočíta na základe nasledujúcej tabuľky: 

 

 

 cena za 1 ks ks celkom bez  DPH 

Stolový týždenný plánovací 
kalendár 

  
200 

 

Nástenný trojmesačný kalendár  5  
Pracovný diár  – denný  200  
Spolu bez DPH    
DPH 20%    
Spolu s DPH    
 

 

8. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

• Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu 

• Kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu 

2. Doklad o oprávnení dodať požadovaný predmet zákazky podľa bodu 4. tejto výzvy 

 

9. Lehota viazanosti ponuky:  

Do 31.12.2012 

 

10. Platobné podmienky: 

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa. 

 

11. Jazyk ponuky 

Celá ponuka a tiež dokumenty a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom jazyku. 

 

 


