
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 

Vnútroštátne identifikačné číslo:   36 070 513 

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

Krajina:  Slovenská republika 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Dušan Holaza – pre veci organizačné 

Ing. Maroš Mikluš, PhD. – pre veci organizačné 

Ing. Simona Čerešníková – pre veci technické 

Telefón:  

+421 910 282 326  

+421 910 828 314 

+421 910 828 332 

E-mail:  

holaza@sario.sk   

miklus@sario.sk 

ceresnikova@sario.sk  

Internetová stránka: www.sario.sk 

 

2. Názov zákazky: Tlačiarenské služby 

 

3. Druh zákazky: dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je tlač propagačných materiálov podľa objednávateľom dodaných 
grafických návrhov určených na prezentáciu agentúry SARIO ako aj súvisiace služby.
     

5. Opis a rozsah zákazky: 

Verejný obstarávateľ špecifikuje nasledovné druhy tlačovín: brožúry resp. knižné 
publikácie rôzneho typu na rôznych druhoch papiera, vizitky, letáky a iné (upresnené 
v Prílohe č. 1 – Špecifikácia). Predmet zákazky bude dodávaný v dohodnutom náklade 
a dobrej kvalite (spĺňajúcej slovenské tech. normy a ISO normy 9001, 14001). 
Súvisiace služby zahŕňajú knihárske služby (poskladanie, zalomenie, lepenie…), 
balenie vytlačených materiálov, ich doprava do sídla objednávateľa a manipuláciu 
s nimi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 40 000,- € bez DPH 
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7. Typ zmluvného vzťahu: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 
 

8. Termín plnenia: 

02 / 2018 – 02/2019 (1 rok) 

 

9. Hlavné podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu ako aj Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ a 
rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

10. Rozdelenie predmetu zákazky: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky. Víťaz je 
povinný doložiť požadované doklady podľa bodu 15 tejto výzvy. 
 

11. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 

 

12. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky : 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 
ponuky so svojou prílohou č. 1. Špecifikácia, prílohou č. 2. Cenník a prílohou č. 3.   
Cena za poskytovanie tlačiarenských služieb. 

  

13. Lehota a podmienky predloženia cenových ponúk : 

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v písomnej podobe do 24.01.2018 
do 15:00 hod. miestneho času na adresu  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a 
obchodu (SARIO), Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, 8. poschodie, sekcia 
Národný projekt. Súťažnú ponuku predkladáte v písomnej forme, na obal žiadame 
uviesť:  „Verejná súťaž – Tlačiarenské služby“ a pokyn „Neotvárať“. Uchádzači sú 
povinní dodržať termín na predkladanie ponuky, v prípade nedodržania tohto termínu 
ponuka nebude akceptovaná a bude vrátená uchádzačovi. Ponuku uchádzač odovzdá 
na adrese – sídle verejného obstarávateľa a to na 8. poschodí na recepcii, kde ponuku 
odovzdá a bude mu vydaný doklad (fotokópia obálky) so zaznamenaným časom 
doručenia ponuky. 

 

14. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk : 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky. 

 

15. Podmienky účasti : uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 zákona č. 
343/2015 Z. z a schopnosť realizovať predmet zákazky deklaruje predložením: 
1) výpisu z obchodného registra (postačuje scan) 
2) výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov, môže byť preukázané aj na základe 

čestného vyhlásenia alebo prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu. 
3) Predložiť zoznam referencií za posledné 3 roky (názov odberateľa, objem 

zákazky...) 

 

16. Použitie elektronickej aukcie 

  Nepoužije sa.  

 

17. Podmienky vyhodnotenia ponúk 



17.1  Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

17.2  Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po 
vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

17.3  Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom elektronickej 
pošty. 

  

18. Ďalšie informácie  

Lehota viazanosti ponúk: 28.02.2019 

Verejný obstarávateľ má právo požadovať výrobu testovacích vzoriek (3 x brožúra 
nachádzajúca sa v Prílohe č.1 v rozsahu max. 5 kusov) od víťazného uchádzača ako 
možnosti preverenia schopností dodávateľa dodať požadovanú službu vo vyhovujúcej 
kvalite.   

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky ako aj testovacích vzoriek 
(dodanie vzoriek platí len pre víťazného uchádzača) znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Dodacia lehota tlačovín zahŕňa dodanie do miesta prevzatia. 

Cena uvádzaná v cenníku je konečná, zahŕňa všetky náklady dodávateľa (vrátane 
poistenia, nákladov prepravy, kuriéra atď...) 

Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 
námietky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači 
písomne vyrozumení.  

 

 

 

V Bratislave dňa 11.01.2018 

 

Za verejného obstarávateľa: 

 

 

          

      Róbert Šimončič 

      generálny riaditeľ 

 



Príloha č. 1  Špecifikácia  

 

položka Druh Špecifikácia 

1 papierový folder SARIO 
výsek z A2, 5mm chrbátik, 350g ONM, 4+0, povrch. úprava: 
1+0 matné lamino, bez skladania 

2 papierový folder NP 
výsek z A2, 5mm chrbátik, 350g ONM, 4+0, povrch. úprava: 
1+0 matné lamino, bez skladania 

3 blok NP 
A4, 20 listov + podložka, 90g BO, podložka 250g BO, 1+0 
Pantone- rovnaká grafika na všetkých listoch, podložka bez 
orezu, lepenie v hlave do bloku 

4 papierová taška NP biela, točené uši, 240x110x310 mm 

5 vizitky zamestnancov 
9 x 5cm, 250g RIVES Tradition Bright White, 2+0 Pantone, 
slepotlač- znak SK, 1cm 

6 profil agentúry SARIO 
A4/DL, 170g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, 2x biga, 
skladanie 

7 publikácia WHY Slovakia 
výsledný formát A4, 4+8 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g 
BO, 4+4, obálka 1+0 matné lamino, 0+1 matný lak, väzba V1 

8 publikácia Automotive 
výsledný formát A4, 4+12 strán, obálka 250g ONM, vnútro 
140g BO, 4+4, obálka 1+0 matné lamino, 0+1 matný lak, 
väzba V1 

9 
Leaflet Služby na podporu 
zahraničného obchodu 

výsledný formát A4, 6 strán, 150g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, 
2x biga, skladanie 

10 Katalóg účastníkov SKB  I. 
vysledny format A4, na vysku, pocet stran: 4 + 260, papier: 
Obalka 200g ONM, farebnost 4 + 4, Vnutro 80g BO, farebnost 
1 + 1 cierna, Bez lamina, Vazba V2 

11 Katalóg účastníkov SKB  II. 
vysoledny format A4, na vysku, pocet stran 4 + 140, papier: 
Obalka 200g ONM, farebnost 4 + 4, Vnutro 80g BO, farebnost 
1 + 1 cierna, Bez lamina, Vazba V2 

12 
Katalóg účastníkov 
kooperačné burzy NP 

výsledný formát A5 na výšku, obálka 4+ vnútro 128, obálka 
250g ONM, vnútro 80g BO, obálka 4+4, vnútro 1+1 čierna, 
bez lamina, väzba V2 

13 roll- up NP konštrucia vrátane potlače plachty, 80x200cm, 4+0 

14 výmena plachty v roll- upe potlač a výmena plachty 80x200cm, 4+0 

15 PVC baner 
6x1m, PVC baner, 4+0, zavarený tunel hore aj dole, drevené 
tyče 4ks x 3m, šróbovacie háčiky 

16 PVC plagát 
60x120cm, PVC plagát, 4+0, orez, zaklapávacia lišta na 
hornom aj spodnom okraji, 2x naklikávací háčik 

17 Katalóg účastníkov NP 
Rozmer: A5, Počet strán: obálka 4 + vnútro 24, Papier: obálka 
250g ONM, vnútro 150g ONM, Lak: 1+1 matný, Farebnosť: 
4+4, Väzba: V1 

18 Informačná brožúra NP 
Rozmer: A5, Počet strán: obálka 4 + vnútro 16, Papier: obálka 
250g ONM, vnútro 150g ONM, Lak: 1+1 matný, Farebnosť: 
4+4, Väzba: V1 

19 Manuál pre žiadateľa NP 
Rozmer: A5, Počet strán: obálka 4 + vnútro 32, Papier: obálka 
250g ONM, vnútro 150g ONM, Lak: 1+1 matný, Farebnosť: 
4+4, Väzba: V1 

20 Fólia, nálepka 
Rozmer: 680 x 230 mm, Material: biely - nepriesvitny, lepiaca 
folia, nalepka, Farebnost: 4+0, s UV laminom 

21 Fólia, nálepka NP 
Rozmer: 700 x 300mm, Materiál: biely – nepriesvitný, lepiaca 
fólia, nálepka, Farebnosť: 4+0, s UV laminom 



22 Sektorové analýzy NP 
Rozmer: A4, Počet strán: obálka 4 + vnútro 32, Papier: obálka 
250g ONM, vnútro 150g ONM, Lak: 1+1 matný, Farebnosť: 
4+4, Väzba: V1 

23 Dodatočná úprava layoutu 
v rozsahu 1h prác, v prípade náhlej, mimoriadnej okolnosti 
(napr. zmena v texte, zmena farebného dizajnu ….)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2  Cenník  

 

položka Druh 
Počet 
kusov / 
úkonov 

Cena za kus  
v Eur bez 
DPH 

Cena spolu v 
Eur bez DPH 

1 papierový folder SARIO 2000   

2 papierový folder NP 3000   

3 blok NP 3000   

4 papierová taška NP 3000   

5 vizitky zamestnancov 
2000   

4000   

6 profil agentúry SARIO 
1000   

2000   

7 publikácia WHY Slovakia 
1000   

2000   

8 publikácia Automotive 
500   

1000   

9 
Leaflet Služby na podporu 
zahraničného obchodu 

500  
 

10 Katalóg účastníkov SKB I. 400   

11 Katalóg účastníkov SKB II. 200   

12 
Katalóg účastníkov kooperačné burzy 
NP 

250  
 

13 roll- up NP 8   

14 výmena plachty v roll- upe 1   

15 PVC baner 5   

16 PVC plagát 8   

17 Katalóg účastníkov NP 3700   

18 Informačná brožúra NP 3000   

19 Manuál pre žiadateľa NP 3000   

20 fólia, nálepka 100   

21 Fólia, nálepka NP 500   

22 Sektorové analýzy NP 2000   

23 Dodatočná úprava layoutu (1h) 1   

 Celková cena  (bez DPH)    

 

 

 

 



Príloha č. 3 Cena za poskytovanie tlačiarenských služieb 

 

Cena bude uvedená v eurách (EUR alebo €). Uchádzač ocení všetky položky (viď 
Príloha č.2 Cenník). Cenu uvedie v zložení: cena bez DPH, 20% DPH, cena s DPH. 

 

 

 
Cena bez DPH DPH  20% Cena s DPH 

Celková cena za tlačiarenské 
služby 

   

 

 

Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk : 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky.   

 

Konečné poradie uchádzačov sa stanoví podľa celkovej ceny, víťazom bude uchádzač 
s najnižšou cenou, na poslednom mieste bude uchádzač s najvyššou cenou.  

 

 

 

 


