
 

 

V Bratislave, dňa 20. 12. 2013 
 
 
VEC: Prieskum trhu na vytvorenie a tlač informačných materiálov a publikácií 
 
 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (podlimitná zákazka) si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky na 
grafický návrh, technickú úpravu textu a tlač informačných materiálov a publikácií 
s nasledujúcou špecifikáciou: 
 
1. brožúra: A5, rozsah cca. 38 str., termín dodania: február 2014; 

vnútro: obyčajný papier, jednofarebné, obojstranné;  
obálka: plnofarebná, obojstranná, lesklá s lesklým laminom na vonkajšej strane; 
náklad: 1 300 ks 

2. skladačka SJ: A4, rozsah 1 str., plnofarebná, obojstranná, kriedový papier, 2 lomy do seba;  
termín dodania: do 30. januára 2014; 
náklad: 2 200 ks 

3. skladačka AJ: A4, rozsah 1 str., plnofarebná, obojstranná, kriedový papier, 2 lomy do seba;  
termín dodania: do 30. januára 2014; 
náklad: 800 ks 

4. publikácia: A5, rozsah cca. 120 str., termín dodania: 4. štvrťrok 2016; 
vnútro: plnofarebné, obojstranné, kriedový papier;  
obálka: plnofarebná, obojstranná, lesklá s lesklým laminom na vonkajšej strane, lepená 
väzba; 
náklad: 200 ks 

 
Ponuka musí obsahovať: 

a) jednotkovú cenu bez DPH; 
b) jednotkovú cenu s DPH; 
c) cenu celkom bez DPH; 
d) cenu celkom s DPH.  

 
Termín predloženia ponuky: do 9. 1. 2014 do 12:00 hod. 
 
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu: 10. 1. 2014, elektronicky 
 
Termín dodania predmetu prieskumu: uvedený vyššie, v špecifikácii predmetu prieskumu 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: elektronicky na spehp@saia.sk  
 
Ďalšie informácie od obstarávateľa je možné získať telefonicky na tel. čísle 02/59 30 47 14 
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alebo e-mailom na adrese zofia.gulasova@saia.sk. 
 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a náklady na vypracovanie ponuky znáša 
uchádzač.  
 
Predmet zákazky bude financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR.  
 
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať ani 
jednu z ponúk.  
 
 
 
 
  
 PaedDr. Karla Zimanová, PhD. 
 zástupkyňa výkonnej riaditeľky 
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