
  
   
 
 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu  
v rámci zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 
Sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice   
Zastúpený: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ 
IČO/DIČ: 31257402 / 2021734902 
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Dzurdženík 
Telefón/e-mail: 055 68 22 816, 0911 260 628 / jan.dzurdzenik@arr.sk    
     

2. Názov predmetu zákazky: Grafický návrh a tlač letákov, grafický návrh a tlač príručky „Zvyšovanie 

odolnosti krajiny“, návrh a tlač plagátov  

kód CPV: 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 

3. Opis predmetu zákazky: 

Grafický návrh a tlač informačných letákov:  
• Grafický návrh: grafická príprava 10 druhov informačných letákov vo formáte A4 (skladaná na 
tretiny); texty dodané objednávateľom; grafické objekty dodané objednávateľom budú predmetom 
úpravy, prípadne prekreslenia zo strany grafika; elektronická verzia na CD, alebo inom médiu, resp. 
sprístupnená cez e-mail, alebo internetové úložisko.  
• Tlač: formát A4; plnofarebná, obojstranná; papier: recyklovaný, nebielený, vnútro 115g/m2; počet 
vytlačených letákov: 20 000 (10 × 2 000 ks); skladané na tretiny. Tlač prebehne v jednom termíne. 
 
Grafický návrh a tlač príručky „Zvyšovanie odolnosti krajiny“:  
• Grafický návrh: grafická príprava príručky vo formáte A4, 55 strán;  texty dodané objednávateľom, 
Súčasťou je cca 30 grafických objektov, z toho je 20 fotografií a 10 (schémy, tabuľky) bude 
predmetom úpravy, prípadne prekreslenia; elektronická verzia na CD, alebo inom médiu, resp. 
sprístupnená cez e-mail, alebo internetové úložisko.  
• Tlač: formát A4, 55 strán; plnofarebná, obojstranná; papier: recyklovaný, nebielený, vnútro 
115g/m2; obálka 250g/m2; počet: 450 ks 
 
Grafický návrh, príprava na tlač a tlač 3 ks plagátu vo formáte A3, laminovanie. 
 
Výstupy budú rešpektovať náležitosti Manuálu pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory 
z Operačný program Kvalita životného prostredia. 
 
Zákazka je súčasťou projektu Ochráňme sa adaptáciou (NFP310020T322) spolufinancovaného cez 
Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

4. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. Uchádzač predloží ponuku 
na všetky časti predmetu zákazky. 
 

5. Požadovaný termín dodania zákazky: do 31.7.2020 
 

6. Podmienky účasti: 
Cenovú ponuku predloží iba uchádzač, ktorý spĺňa:  

a) podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.  
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b) podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o 
verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predloží 
každý uchádzač, pričom splnenie podmienky účasti doloží podpísaným a naskenovaným 
čestným vyhlásením (príloha č.1 výzvy - dole). 

7. Spôsob určenia ceny: 

a) Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa požadovaného rozsahu. 
b) Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie konečné ceny a upozorní, že nie je platiteľom 

DPH. 
c) Uchádzač, ktorý je platiteľom DPH, uvedie ceny vrátane DPH. 
d) Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky. 
e) Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je 

platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH 
 

8. Podmienky financovania: 
Požadujeme financovanie formou faktúry po poskytnutí služby s lehotou splatnosti min. 14 dní. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

9. Základné zmluvné podmienky:  
S uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia, bude uzavretá zmluva o dielo 
v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
 

10. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 do 
10.2.2020.  
Vzor (formulár) cenovej ponuky je prílohou č. 1. 

 
 
 
V Košiciach dňa 5.2.2020 
 


