
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 

 

 

 

VÝZVA  

NA PREDKLADANIE PONÚK 

prieskum trhu 

vypracovaná v súlade s §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 
 

Poštová adresa : Pribinova ul. 123/9  

Obec:  Nováky              

PSČ : 972 71 

IČO: 36126799             

Kontaktná osoba: PaedDr. Anna Chlupíková 

Telefón: 046/5460129, 0902120004  

Elektronická pošta: zsnovaky@gmail.com 

Internetová adresa : www.zspribno.edupage.org 

 

 

1) Názov  zákazky: kód CPV 79810000-5 Tlačiarenské služby  - Tlač brožúry  k projektu 

Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ 

v Novákoch 

 

2) Druh zákazky – zákazka na poskytnutie služby 

 

3) Miesto dodania poskytnutia služieb: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 
3.1.Plánovaná lehota dodania predmetu zákazky: do 10 dní od objednávky. 
 

4) Výsledok verejného obstarávania – objednávka v zmysle  Obchodného zákonníka 
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 
5) Opis predmetu zákazky, technické a kvalitatívne požiadavky:   
brožúra - farba 4+4, počet strán: 20, väzba: V1 (spinky), 125 ks 
formát: 14,8 x 14,8 cm na šírku, papier obálka 170 g matt a vnútorné strany 135 g matt, 
grafické spracovanie a tlač brožúry na základe dodaných podkladov 
 
6) Osobitné požiadavky na plnenie 

 Objednávateľ poskytne kompletné podklady v elektronickej forme  

 Dodávateľ poskytne objednávateľovi náhľad verzie brožúry v pdf formáte na 
záverečné odsúhlasenie spracovania pred tlačou.  

 Vrátane dopravy na miesto plnenia  
 



Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 

 

7) Predpokladaná hodnota a rozsah zákazky bez DPH: 400 EUR 
     Rozsah zákazky: 125ks 

                

8) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

Predmet zákazky bude financovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu 

SR. 

 

9) Podmienky predkladania cenových ponúk: 

a) lehota na predkladanie cenových ponúk: 1.4.2016 do 12.00 hod. 

b) spôsob doručenia ponuky: elektronicky, poštou alebo kuriérom na adrese uvedenej 

v bode „Verejný obstarávateľ“ tejto výzvy. Na obálke musí byť uvedená adresa 

odosielateľa. 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, cena v EUR.  

- cenová ponuka musí obsahovať cenovú ponuku  s uvedením ceny za celkovú zákazku 

(125 ks), v prípade, ak je predkladateľ platiteľ DPH, je potrebné vyčísliť cenu bez DPH, 

výšku DPH a cenu s DPH; v prípade, ak predkladateľ nie je platcom DPH, má túto 

skutočnosť v ponuke uviesť 

d) doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky.     

10) Oprávnený uchádzač 
Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto 
osôb, ktorá má na takúto službu oprávnenie a predložila ponuku.  

 
 

11) Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  

 

12) Vyhodnotenie prieskumu trhu – 1.4.2016 o 12.30 hod. 

13) Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky. 

 
 

 

V Novákoch  dňa 24.3.2016 

Meno a podpis zodpovednej osoby:  PaedDr. Anna Chlupíková – riaditeľka školy 


