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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 

 

Zákazka na dodanie tovaru podľa  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Názov:  Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia 

 Sídlo:  Špitálska 6, 816 43 Bratislava 

 IČO:  30854687 

 Kontaktná osoba:  Ing. Ondrej Kuruc, PhD. 

 Telefón: +421 2 204 31 106 

 E-mail: ivana.vargova2@ia.gov.sk 

2. Predmet zákazky: 

       Tlačiarenské služby. 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79810000-5 

4. Rozsah ponuky 

Tlačiarenské služby. 

 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na požadovaný 

predmet zákazky podľa Prílohy č. 1. „Opis predmetu zákazky“. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 485,43 EUR bez DPH 

5. Typ zmluvného vzťahu: 

 Verejný obstarávateľ potvrdí obchodný vzťah s úspešným uchádzačom na základe Zmluvy 

o poskytnutí služby uzatvorenej podľa § 269 ods. 2   zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6. Miesto plnenia.  
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska  25-27, 

Bratislava. 

7. Termín plnenia:  

 Najneskôr do  30.9.2015. 

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia: 
8.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19.8.2015 o 12:00 h. V tejto lehote musí byť 

ponuka uchádzača DORUČENÁ verejnému obstarávateľovi, nie podaná zásielka na 

poštovú prepravu! V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku prostredníctvom poštovej 

zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín 

podania zásielky. 

8.2. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa : 

 

a) elektronicky na e-mail: ivana.vargova2@ia.gov.sk 

e-mail musí obsahovať:  

- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania) 

- doklad podľa bodu 10. Výzvy – naskenované vo formáte .pdf alebo .jpg 

- cenová ponuka podľa bodu 11.2 Výzvy, podpísanú oprávnenou osobou uchádzača – 

naskenované vo formáte .pdf alebo .jpg 
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 b) poštou:   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  

 Špitálska 6,  

 816 43 Bratislava, 

 c) osobne: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,  

 Špitálska 6, 

 816 43 Bratislava, 

 v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

 

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť 

uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:  

- adresu verejného obstarávateľa, 

- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), 

- označenie „ SÚŤAŹ - NEOTVÁRAŤ“ 

- označenie heslom pre daný návrh: „TLAČIARENSKÉ SLUŽBY.“ 

9. Vyhodnotenie ponúk:  

Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 3 dní odo dňa uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk.  

10. Podmienky účasti:   
 Uchádzač predloží nasledovný doklad,  originál alebo jeho úradne osvedčenú kópiu: 

10.1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 

oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým 

môže byť: 

10.1.1.  aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra 

       (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ) 

10.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,  

                  fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) 

10.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov 

Ak je uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov vedenom  Úradom pre verejné obstarávanie 

nie je povinný predkladať vyššie uvedený doklad. 

11. Obsah ponuky: 

11.1. Doklad podľa bodu 10., ktorým preukáže splnenie podmienok účasti, ak nie je 

uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov. 
11.2. Cenová ponuka na predmet zákazky podľa bodu 11.2.1. Pokyny na vypracovanie 

cenovej ponuky a bodu 11.2.3 VZOR cenovej ponuky. 

11.2.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky: 

 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky 

uvedená v ponuke uchádzača, musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.  

 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  

 Navrhovaná zmluvná cena predmet zákazky, musí byť konečná a úplná, vrátane 

všetkých nákladov spojených s vyhotovením ponuky a vrátane nákladov dopravy do 

miesta dodania a všetkých ostatných nákladov spojených s poskytnutím služby. 

 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (maximálne na dve desatinné miesta) 
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b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta) 

c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta). 

 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač 

v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto 

skutočnosť prihliadať. 

11.2.2. Cenová ponuka musí byť podpísaná uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby 

podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene 

uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje 

svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou).  

11.2.3. VZOR Cenovej ponuky 
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Cenová ponuka na predmet zákazky: TLAČIARENSKÉ SLUŽBY. 

Uchádzač:................................................................. 

Adresa, sídlo:............................................................ 

IČO:.......................................................................... 

IČ DPH:.................................................................... 

Číslo  

položky 

Názov  Špecifikácia Počet 

ks 

Cena za 

ks v € 

bez 

DPH 

Cena 

celkom v 

€ bez 

DPH 

DPH Cena 

celkom v 

€ s DPH 

1. Publikácie I. – 

7 druhov  

Formát A5, V2 lepená väzba, 

papier 80 g, 1 + 1,  

obálka 4 + 0, papier 250 g/matný, 

7 druhov po 70 strán 

490 

  

    

2. Publikácia II.   Formát A5, V2 zošívaná väzba, 

papier 80 g, 1+ 1,  

obálka 4 + 0, papier 250g/matný, 

210 strán 

500     

3. Publikácia III.  Formát A4, hrebeňová väzba 

drôtová (z kratšej strany), papier 

160 g,  4+ 4,  

obálka 4 + 0, papier 250 g/matný, 

60 strán 

500     

4. Publikácia IV.– 

3 druhy  

Formát A4, V2 lepená väzba, 

papier 80 g, 1+ 1,  

obálka 4 +0, papier 250 g/matný, 3 

druhy po 200 strán 

900  

 

    

5. Publikácia V. Formát A5, V2 lepená väzba, 

papier 80 g, 1+ 1,  

obálka 4 +0, papier 250 g/matný, 

200 strán 

300     

6. Publikácia VI. Formát A5, V2 lepená väzba, 

papier 80 g, 1+ 1,  

obálka 4 +0, papier 250 g/matný, 

150 strán 

300 

 

    

7. Študijné 

materiály  - 2 

druhy 

Formát A4, V2 zošívaná väzba, 

papier 90 g, 4+ 4,  

obálka 4 + 0, papier 250 g/matný, 

2 druhy po 50 strán 

200  

 

    

8. Nálepky I  60 mm x 20 mm, 4+0, lesklá 110     

9. 

Poznámkový 

blok  

Formát A4, linajkový, hrebeňová 

väzba drôtená (z dlhšej strany), 

papier 80 g, 60 listov/120 strán; 

obálka 4 + 0 , papier 250 g  

220     

10. 

Identifikátor 

Identifikátor s vymeniteľným 

menom na zavesenie, IDS P čierna 

priehľadný pevný plast s matnou 

úpravou, 55 x 90 mm 

250     

11. 

Leták I 

Formát A4, preložený na 2 lomy, 

4 + 4, lesklý papier, 150 

gramov/m2, viac typov po 

obsahovej stránke 

900 

    

SPOLU     
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12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny vyjadrenej podľa bodu 

11.2.1., uvedením ceny v Eurách vrátane DPH. Ak predloží ponuku uchádzač, ktorý nie je 

platcom DPH, v jeho prípade predmetom hodnotenia bude ním navrhovaná zmluvná cena 

celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

13. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:´ 

13.1. Verejný obstarávateľ na základe výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk uzavrie 

s úspešným uchádzačom v súlade s podmienkami tejto výzvy a podľa § 269 ods. 2   zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zmluvu o poskytnutí 

služby.  

13.2. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej 

faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej 

doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný 

obstarávateľ nebude poskytovať. 

14. Ďalšie požiadavky a doplňujúce informácie verejného obstarávateľa: 
14.1. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu 

súčinnosť na uzavretie zmluvy alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže 

uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.  

14.2. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené. 

14.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadovaný rozsah služieb, na 

základe potrieb rezortu Ministerstva zdravotníctva SR v závislosti na vyčlenení 

rozpočtových prostriedkov. 

14.4. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom 

jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

15. Informácia pre uchádzača: 

15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky  podľa § 9 

ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky v zmysle platného 

zákona o verejnom obstarávaní. 

15.2. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk.  

16. Dôvody na zrušenie zadania zákazky: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak: 

- nebola predložená žiadna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy, 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená, 

- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného 

obstarávateľa. 

 

V Bratislave dňa:   10. augusta 2015 

Spracovala osoba zodpovedná za verejné obstaranie zákaziek u verejného obstarávateľa: 

Ing. Ondrej Kuruc, PhD. 

Schválil: Ing. Martin Ružička



 

1 

 

Príloha č. 1 

 

Názov prílohy: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Číslo  

položky 

Názov  Špecifikácia Počet ks 

1. Publikácie I. – 7 

druhov  

Formát A5, V2 lepená väzba, papier 80 g, 1 + 1,  

obálka 4 + 0, papier 250 g/matný, 7 druhov po 70 strán 

490 

 (7druhov x 

70ks) 

2. Publikácia II.   Formát A5, V2 zošívaná väzba, papier 80 g, 1+ 1,  

obálka 4 + 0, papier 250g/matný, 210 strán 

500 

3. Publikácia III.  Formát A4, hrebeňová väzba drôtová (z kratšej strany), papier 160 g,  

4+ 4,  

obálka 4 + 0, papier 250 g/matný, 60 strán 

500 

4. Publikácia IV.– 3 

druhy  

Formát A4, V2 lepená väzba, papier 80 g, 1+ 1,  

obálka 4 +0, papier 250 g/matný, 3 druhy po 200 strán 

900  

(3druhy x 

300ks) 

5. Publikácia V. Formát A5, V2 lepená väzba, papier 80 g, 1+ 1,  

obálka 4 +0, papier 250 g/matný, 200 strán 

300 

6. Publikácia VI. Formát A5, V2 lepená väzba, papier 80 g, 1+ 1,  

obálka 4 +0, papier 250 g/matný, 150 strán 

300 

 

7. Študijné materiály  - 

2 druhy 

Formát A4, V2 zošívaná väzba, papier 90 g, 4+ 4,  

obálka 4 + 0, papier 250 g/matný, 2 druhy po 50 strán 

200  

(2druhy 

x100ks) 

8. Nálepky I  60 mm x 20 mm, 4+0, lesklá 110 

9. 
Poznámkový blok  

Formát A4, linajkový, hrebeňová väzba drôtená (z dlhšej strany), 

papier 80 g, 60 listov/120 strán; obálka 4 + 0 , papier 250 g  

220 

10. 
Identifikátor 

Identifikátor s vymeniteľným menom na zavesenie, IDS P čierna 

priehľadný pevný plast s matnou úpravou, 55 x 90 mm 

250 

11. 
Leták I 

Formát A4, preložený na 2 lomy, 4 + 4, lesklý papier, 150 

gramov/m2, viac typov po obsahovej stránke 
900 

 

Ďalšie požiadavky: 

 Dodanie podkladov pre spracovanie publikácií/študijných materiálov objednávateľom – do 

21 kalendárnych dni pred požadovaným termínom vyhotovenia zákazky – všetky položky 

 Vyhotovenie signálneho výtlačku pre korektúry (2 týždne pred celkovou produkciou) – 

všetky položky  

 Digitálna tlač po celkovej korektúre a písomnom/e-mailovom odsúhlasení objednávateľom 

do 5 kalendárnych dní – všetky položky 

 Editovanie textov, obrázkov, tabuliek – podľa požiadaviek objednávateľa – položky 1-7 

 Graficky návrh a grafické spracovanie tlačovín - titulná  strana, vnútorné strany publikácií/ 

študijných materiálov (vrátane fotografií a tabuľky v texte) 

 Preskladovanie materiálov v priestoroch dodávateľa  

 Dovoz materiálov na adresu objednávateľa podľa jeho zadania 


