
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
spracovaná v zmysle § 117  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. Simona Čerešníková – pre veci technické 

Telefón:  

+421 910 828 326  

+421 910 828 332 

E-mail:  

holaza@sario.sk 

ceresnikova@sario.sk  

Internetová stránka: www.sario.sk 

 

2. Názov zákazky: Tlačiarenské služby 2020 

 

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 41 024  € bez DPH 

 
7. Typ zmluvného vzťahu: Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb 

 
8. Termín plnenia: 

03 / 2020 – 03/2021 (12 mesiacov) 
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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 / Obsah ponuky: 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 
ponuky so svojou prílohou č. 1. Špecifikácia, prílohou č. 2. Cenník, prílohou č. 3.  Návrh 
na plnenie kritérií a prílohou č. 4 – Vzor Rámcovej zmluvy 

  

13. Lehota a podmienky predloženia cenových ponúk : 

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v písomnej podobe do 24.02.2020 
do 13:00 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 2020“ 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 a záväzný obsah ponuky:  
uchádzač musí spĺňať: 
1)  osobné postavenie podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z písm. e) a schopnosť 

realizovať predmet zákazky deklaruje predložením: 
2) výpisu z obchodného registra (postačuje scan) 
3) výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov, môže byť preukázané aj na základe 

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

zákazky...) 
5) Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá „uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

6) Vyplnenej prílohy č. 2 Rozsah predpokladaného plnenia – Cenník 
7) Návrh Rámcovej zmluvy o poskytnutí tlačiarenských služieb podľa prílohy č. 4 

podpísaný konateľom spoločnosti 

 

 

 



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: 31.03.2020 

Verejný obstarávateľ má právo požadovať výrobu testovacích vzoriek (2 x publikácia 
nachádzajúca sa v Prílohe č.1 v rozsahu max. 5 kusov) od úspešného uchádzača ako 
možnosti preverenia schopností dodávateľa dodať požadovanú službu vo vyhovujúcej 
kvalite. Predloženie dokladu o kvalite poskytovaných služieb (certifikáty preukazujúce 
splnenie ISO normy 9001, 14001 alebo ekvivalentné) 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky ako aj testovacích vzoriek 
(dodanie vzoriek platí len pre úspešného 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 13.02.2020 

 

Za verejného obstarávateľa: 

 

 

          

      Róbert Šimončič 

      generálny riaditeľ 

 



 Príloha č. 1  Špecifikácia  
 

položka Druh Špecifikácia 

1. vizitky zamestnancov 
9 x 5cm, 250g RIVES Tradition Bright White, 4+0, slepotlač 
(razba) slovensky znak, 1cm 

2. profil agentúry SARIO 
A4/DL, 120g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, 

2x biga, skladanie 

3. Publikácia I.         
formát A4, 4+28 strán, obálka 300g BO, vnútro 140g BO, 4+4, 
obálka, väzba V1 

4. Publikácia II.     
formát A4, 4+20 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g BO, 
4+4, obálka 1+0 matne lamina, 0+1 matný lak, väzba V1 

5. Publikácia III.   
formát A4, 4+16 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g BO, 
4+4, obálka 1+0 matne lamina, 0+1 matný lak, väzba V1 

6.             Publikácia IV.    
formát A4, 4+12 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g BO, 
4+4, obálka 1+0 matne lamina, 0+1 matný lak, väzba V1 

7.            Publikácia V.    
formát A4, 4+8 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g BO, 4+4, 
obálka 1+0 matne lamina, 0+1 matný lak, väzba V1 

8.              Katalóg A4 I. 

výsledný formát A4, na výšku, počet strán 

4 + 100, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
80g BO, 

9. Katalóg A4 II. 

výsledný formát A4, na výšku, počet strán 

4 + 140, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Väzba V2 

10.          Katalóg A4 III. 

výsledný formát A4, na výšku, počet strán 

4 + 200, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť  4 + 4, Vnútro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Väzba V2 

11.             Katalóg A4 IV. 

výsledný formát A4, na výšku, počet strán 

4 + 250, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť  4 + 4, Vnútro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Väzba V2 

12.        Katalóg A5 I. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 20, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť  4 + 4, Vnútro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Vazba V1 

13.              Katalóg A5 II. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 60, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť  4 + 4, Vnutro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Väzba V1 

14. Skladačka 
výsledný formát A4, 6 strán, 150g ONM, 4+4, 1+1 matny lak, 
2x biga, skladanie 

15. PVC banner SKB 
6x1m, PVC baner, 4+0, zavarený tunel hore aj dole, drevene 
tyce 4ks x 3m, šróbovacie háčiky 

16. Papierový banner 90x300cm, 4+0, papier 250g BO 

17. PVC poster 
60x120cm, PVC plagát, 4+0, orez, zaklapávacia lista na 
hornom aj spodnom okraji, 2x naklikávací hacik 

18. Roll  up 85x200cm, PVC baner 440g/m2 + konštrukcia 

19. Leaflet skladačka I. A2, 120g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, biga, 3x skladanie 

20. Leaflet skladačka II. A3, 120g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, biga, 2x skladanie 

21. Blok SARIO I. 
A5, 20 listov 90g BO + podložka 250g BO, 1+0, rovnaká 
grafika na všetkých listoch, podložka bez orezu, lepenie v 
hlave do bloku 



22. Kniha SARIO 
formát A4 naležato, obálka 300g BO 4+4, vnútro 150g BO 4+4, 
väzba V2, počet strán 50 

23. Fólia A3 SARIO 
samolepiaca fólia, A3, PVC, priesvitná, 

leskla, 4+0, exterier 

24. Plagát II. A1, 350g ONM, 4+0 

25. 2-pager 
formát A4, obojstranne, 200g,farebnosť 4+4, 1+0 matné 
lamino 

26.    NP↓ Letáky NP A5 – I.  
Výsledný formát A5,Papier: 200g ONM, Lak: 1+0 matný, 
Farebnosť 4+4 

27. Letáky NP A5 – II. 
Výsledný formát A5,Papier: 200g ONM, matný lak, Farebnosť 
4+0 

28. Informačná brožúra NP I. 
Výsledný formát A5, Počet strán: 4 +32, papier, obálka 200g 
ONM, farebnosť 4+4, vnútro 80g, farebnosť 4+4, bez lamina, 
Väzba V1 

29. Leaflet NP 
A4/DL, 120g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, 2x biga, 
skladanie 

30. Informačná brožúra NP II. 
formát A5, Počet strán: obálka 4 + vnútro 20, Papier: obálka 
250g ONM, vnútro 150 g ONM, Lak: 1+1 matný, Farebnosť 
4+4, Väzba: V1 

31. 
NP Katalóg – 
podnikateľská misia - I. 

výsledný formát 21x21cm, počet strán 4 + 16, papier, Obálka 
200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, farebnosť 4+4 
Bez lamina, Väzba V1 

32. 
NP Katalóg – 
podnikateľská misia - A5 II 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 4 + 16, papier, 
Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, 
farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

33. 
NP Katalóg – 
podnikateľská misia – A5 
III. 

Výsledný formát A5, na výšku, počet strán 4 + 20, papier, 
Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, 
farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

34. NP Katalóg – veľtrh  – I. 
výsledný formát 21x21cm, počet strán 4 + 16, papier, Obálka 
200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, farebnosť 4+4 
Bez lamina, Väzba V1 

35. NP Katalóg – veľtrh A5 – II. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 16, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

36. NP Katalóg – veľtrh – III. 
výsledný formát 21x21cm, počet strán 4 + 20, papier, Obálka 
200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, farebnosť 4+4 
Bez lamina, Väzba V1 

37. 
NP Katalóg – veľtrh A5 – 
IV. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 20, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

38. NP Katalóg – veľtrh A5 – V. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 24, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

39. 
NP Katalóg – veľtrh A5 – 
VI. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 28, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

40. 
NP Katalóg – veľtrh A5 – 
VII. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 32, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

41. 
NP Katalóg – Kooperačné 
podujatie A5 

Výsledný formát A4, na výšku, 4 + 50 Obálka: 200g ONM, 4 + 
4, 1+0 matný lak Vnútro 150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina 
Väzba V2 



42. Pozvánky NP - DL 
výsledný formát DL (210x110mm), farebnosť 4+0, Papier: 
250g ONM, Lak 1+0 matný 

43. Vizitky NP 
Formát: 9 x 5cm, Papier: Arctic Paper MUNKEN Print White 
15,300g, zaoblené rohy, farebnosť: 4+4 

44. Živicová nálepka NP Rozmer: 35 x 15 mm, Farebnosť: 4+0 

45. Nálepka NP Rozmer:  50x25mm, Farebnosť 4+0, Lak: 1+0 lesklý 

46. Badge  Rozmer: 145x110mm, Farebnosť 4+0, Papier:120g 

47. Papierová taška NP 
papier kraft 100g, biela, točené uši, 

230x100x320 mm, potlač 4+0 

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

49. Roll  up 85x200cm, PVC baner 440g/m2 + konštrukcia 

50. Obraz Kapa 
rozmer 400 x 300 mm, potlač na kapa dosku - hrúbka 5mm, 
farebná potlač 4+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2  Rozsah predpokladaného plnenia – Cenník 

 

položka Druh 

Objem 
celkovo 

ks 

Počet 
kusov / 
úkonov 

Počet 
predpokl. 
úkonov / 
objednávok 

Cena za 
kus  v 
Eur bez 
DPH 

Celková 
cena  v 
Eur bez 
DPH 

lehota 
dodania (v 
dňoch) 

1 vizitky zamestnancov 
16000 3000 2x   5 

5000 2x   5 

2 

 

profil agentúry SARIO 

 

2500 

 

500 

 

5x 

  

4 

 

3 Publikácia I.  
4000 500 4x   4 

1000 2x   4 

4 Publikácia II.     400 200 2x   4 

5 Publikácia III.   1500 500 3x   4 

6 Publikácia IV.  
2400 300 3x   4 

500 3x   4 

7 Publikácia V.  600 200 3x   4 

8 Katalóg A4 I. 150 150 1x   5 

9 Katalog A4 II. 200 200 1x   5 

10 Katalog A4 III.  250 250 1x   5 

11 Katalog A4 IV. 300 300 1x   5 

12 Katalog A5 I. 300 300 1x   5 

13 Katalog A5 II. 300 300 1x   5 

14 skladačka 1000 500 2x   4 

15 PVC banner SKB 2 1 2x   5 

16 Papierový banner 10 5 2x   4 

17 PVC poster 10 5 2x   4 

18 Roll up 9 3 3x   4 

19 Leaflet skladačka    I. 300 300 1x   5 

20 Leaflet skladačka    II. 300  300 1x   5 

21 Blok SARIO    I. 500 500 1x   5 

22 Kniha SARIO 100 100 1x   7 

23 Fólia A3 SARIO 20 10 2x   4 

24 Plagát I. 10 5 2x   4 

25 2-pager  1200 400 3x   5 

NP↓ 26 Letáky NP A5 – I. 1000 500 2x   4 

27 Letáky NP A5 – II. 1000 500 2x   4 

28 Informačná brožúra NP I. 2000 1000 2x   5 

29 Leaflet NP 2000 500 4x   4 

30 Informačná brožúra NP 2000 1000 2x   5 

31 
NP Katalóg – podnikateľská 
misia - I. 

400 80 5x   
4 



32 
NP Katalóg podnikateľská 
misia - A5 I. 

400 80 5x   
4 

33 
NP Katalóg podnikateľská 
misia - A5 II. 

400 80 5x   
4 

34 NP Katalóg – veľtrh  – I. 400 80 5x   4 

35 NP Katalóg – veľtrh A5 – II. 400 80 5x   4 

36 NP Katalóg – veľtrh – III. 400 80 5x   4 

37 NP Katalóg – veľtrh A5 – IV. 400 80 5x   4 

38 NP Katalóg – veľtrh A5 – V. 160 80 2x   4 

39 NP Katalóg – veľtrh A5 – VI. 200 100 2x   4 

40 NP Katalóg – veľtrh A5 – VII. 150 150 1x   4 

41 
NP Katalóg – Kooperačné 
podujatie  

500 250 2x   
5 

42 Pozvánky NP - DL 300 50 6x   3 

43 Vizitky NP 
5000 1000 1x   5 

2000 2x   5 

44 Živicové nálepky 3000 1000 3x   4 

45 Nálepky NP 800 400 2x   4 

46 Badge 1000 200 5x   3 

47 Papierové tašky 800 400 2x   5 

48 Dodatočná úprava layoutu  1 10x    

49 Roll  up 5 1 5x   4 

50 Obraz Kapa 5 1 5x   4 

 Celková cena  (bez DPH)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 4 VZOR 

 

Rámcová zmluva o poskytnutí tlačiarenských služieb   

uzavretá podľa ustanovenia §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami  

  

Objednávateľ:  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  

sídlo:   Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

zastúpený:  Ing. Róbert Šimončič, generálny riaditeľ 

zriadená: rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 94/2001 zo dňa 28.09.2001 v znení 

rozhodnutia č. 1/2003 zo dňa 10.04.2003 v aktuálnom znení 

IČO:   36 070 513 

DIČ:   202 159 5092 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.:   SK97 8180 0000 0070 0024 2052 

Telefón:  02/ 58 260 100 

 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ:       

sídlo:    

zastúpený:      

zapísaný:         

IČO:      

DIČ:  

IČ DPH:       

Bankové spojenie:   

Telefón:       

 

(ďalej ako „Poskytovateľ”) 

I.  

Úvodné ustanovenia  

  

1. Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý na poskytovanie tlačiarenských 

služieb a dodávku tlačiarenských výrobkov podľa tejto Rámcovej zmluvy. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu aj za účelom naplnenia cieľov národného projektu (NP) 
„Podpora internacionalizácie MSP“ kód ITMS2014+:313031H810 

 

II.  

Predmet zmluvy  

  

1. Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je rámcová úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri 

opakovanom poskytovaní tlačiarenských služieb propagačných materiálov určených na prezentáciu 
agentúry SARIO, a s tým súvisiace služby, rámcovo vymedzených nižšie v tejto zmluve 
Poskytovateľom pre Objednávateľa, a to pri všetkých jednotlivých čiastkových plneniach podľa 

presnej špecifikácie objednávateľa obsiahnutej v jednotlivých samostatných následných 

objednávkach akceptovaných Poskytovateľom, a to počas celej platnosti tejto rámcovej zmluvy.  



 

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 
technické normy a ISO normy 9001, 14001). Súvisiace služby, ktoré sú súčasťou ceny za tlač 
zahŕňajú knihárske služby (poskladanie, zalomenie, lepenie…), balenie vytlačených materiálov, ich 
doprava do sídla objednávateľa a manipuláciu s nimi. S tlačou súvisiace grafické práce zo strany 
Poskytovateľa nie sú zahrnuté v cene za tlač a sú nacenené v položke č. 48 uvedenej v Prílohe č. 1 
a Prílohe č. 2 Zmluvy-  dodatočná úprava layoutu.  

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že aj s vynaložením odbornej starostlivosti Objednávateľ  nevie 
predpokladať presné množstvo jednotlivých položiek a z tohto dôvodu je v rámcovej dohode 
stanovený rámec (maximálny rozsah plnenia), preto zadávanie konkrétnych zákaziek, vrátane ich 
špecifikácie a množstva (za podmienok stanovených rámcovou dohodou) bude uvedené v čiastkovej 
dohode/objednávke. Čiastkovými zmluvami uzavretými na základe rámcovej dohody nie je možné 
vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode a ustanovenia 
čiastkových zmlúv nemôžu mať prednosť pred ustanoveniami rámcovej dohody, nakoľko táto 
ustanovuje záväzný rámec pre uzavieranie čiastkových zmlúv. Poskytovateľ zároveň nesmie v 
priebehu platnosti rámcovej dohody rozšíriť predmet zákazky o iné tovary a služby s cenami 
nezahrnutými v prílohe súťažných podkladov, ktorá je podkladom pri vyhodnocovaní ponúk. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe riadne a včas mu doručených a ním akceptovaných 

samostatných objednávok Objednávateľovi poskytovať tlačiarenské služby (vykonávať tlač, dodávať 
tlačiarenské výrobky, prípadné grafické práce), za ktoré plnenia sa objednávateľ zaväzuje 

Poskytovateľovi uhrádzať dohodnutú odmenu, resp. cenu, a to buď podľa platného cenníka 

Poskytovateľa alebo podľa cenovej kalkulácie Poskytovateľa na jednotlivé špecifické predmety 
plnenia.  

4. Predmetom dodávok zo strany Poskytovateľa podľa jednotlivých následných objednávok 

objednávateľa budú najmä nasledovné tlačiarenské služby, resp. výrobky či grafické práce (určené 

pre vlastné potreby objednávateľa):  

- Tlačivá, Plagáty, Letáky, Brožúry, Vizitky aj pre potreby a publicitu NP 

- Ostatné tlačiarenské služby, výrobky a grafické práce podľa požiadaviek objednávateľa    

5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy vystaviť písomnú objednávku. V 
objednávke bude presne určený druh objednávanej služby, množstvo v kusoch, technické parametre 
(rozmery, formát, druh papiera, farebné rozlíšenie /farebnosť), požadovaná kvalita a požadovaný 
termín plnenia na základe lehôt uvedených pri jednotlivých položkách  uvedených v prílohe č. 2. (v 
prípade rozsiahlejších či špecifických objednávok v lehote podľa predchádzajúcej dohody s 
Poskytovateľom), pričom spolu s takými objednávkami vždy doručí Poskytovateľovi včas taktiež 
úplné a správne podklady (pokiaľ sú požadované špecifické vlastnosti tlačiarenských služieb, resp. 
výrobkov či grafických prác) v dohodnutom elektronickom formáte, za ktorých obsah v plnom rozsahu 
objednávateľ zodpovedá. Nedoručenie úplných a správnych podkladov zo strany objednávateľa včas 
má za následok predĺženie lehoty Poskytovateľa na tlač, resp. výrobu a dodávku konkrétneho 
čiastkového plnenia o rovnaký počet dní bez toho, že by sa dostal do omeškania s daným čiastkovým 
plnením.   

6. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávky vystavené objednávateľom potvrdiť najneskôr do 24 hodín 

resp. nasledujúci pracovný deň odo dňa doručenia objednávky objednávateľom alebo v tej istej lehote 

oznámiť objednávateľovi prípadné pripomienky k objednávke, v opačnom prípade sa objednávka 

považuje po uplynutí 24 hodín resp. po uplynutí nasledujúceho pracovného dňa po doručení 

objednávky za poskytovateľom akceptovanú. Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať objednávku 

v prípade, ak je takáto vystavená v rozpore s touto Zmluvou ako aj v prípade, ak objednávateľ 

porušuje povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä v prípade ak je aj v omeškaní s úhradou akýchkoľvek 

finančných plnení podľa tejto Zmluvy. 

7. Potvrdením objednávky poskytovateľom v prípade elektronickej formy bude odpoveď poskytovateľa 

o potvrdení doručenia objednávky odpoveďou na e-mailovú správu s potvrdením termínu plnenia. 

Prístup na strane poskytovateľa k objednávkam a dátovým súborom pri prenose dát od 

objednávateľa budú mať osoby uvedené v Čl. VIII bod 3 alebo v ich neprítomnosti osoba poverená 

poskytovateľom. 

 

  



III.  

Miesto a čas plnenia  

  

1. Poskytovateľ splní predmet zmluvy v časti jednotlivých čiastkových plnení vždy odovzdaním 

objednaného množstva a druhu tlačiarenských služieb, resp. výrobkov či grafických prác 

objednávateľovi vo vhodnom obale v sídle objednávateľa uvedenom v tejto zmluve.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy, resp. dodať objednané bežné čiastkové plnenie 

vždy v lehote uvedenej pri jednotlivej položke v prílohe č. 2(v prípade rozsiahlejších či špecifických 

objednávok v lehote podľa  predchádzajúcej písomnej dohody s objednávateľom-napr. emailom) odo 

dňa prevzatia a akceptácie objednávky na konkrétne čiastkové plnenie a prevzatia kompletných 

podkladov (grafického spracovania) k tomuto čiastkovému plneniu v dohodnutej elektronickej podobe 

(pokiaľ je potrebné na riadne zabezpečenie čiastkového plnenia).  

3. Objednávateľ sa zaväzuje potvrdiť Poskytovateľovi podpísaním samostatného preberacieho 

protokolu, resp. dodacieho listu, splnenie každého čiastkového plnenia ako časti predmetu zmluvy zo 
strany Poskytovateľa (a to aj prípadného neúplného plnenia), na základe ktorého bude 
Poskytovateľom fakturovaná objednávateľovi dohodnutá cena za každé jednotlivé čiastkové plnenie 
(príp. aj neúplné avšak realizované plnenie).  

4. Objednávateľ má právo objednané služby zrušiť písomne (listom, emailom alebo faxom), pokiaľ 

poskytovateľ ešte nezačal s plnením na základe tejto objednávky. 

 

IV.  

Dohodnutá cena  

  

1. Cena za predmet zmluvy (za tlačiarenské služby, dodávku tlačiarenských výrobkov) bude stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení pri každom 

jednotlivom čiastkovom plnení po zadaní konkrétnych objednávok na čiastkové plnenia, pričom 

vzhľadom na variabilný druh, objem a kvalitu dohodnutých tlačiarenských služieb bude určená podľa 
nasledovných pravidiel:  

- pri tých tlačiarenských službách a výrobkoch (resp. grafických prácach), ktorých ocenenie bolo 

predmetom cenovej ponuky Poskytovateľa zo dňa ................... (na základe presných špecifikácií 

objednávateľom), bude Poskytovateľom fakturovaná dohodnutá cena v súlade s jeho cenovou 

ponukou zo dňa ...................., ktorú objednávateľ akceptuje a zaväzuje sa ju Poskytovateľovi 

uhradiť vrátane riadne vyčíslenej zákonnej sadzby DPH  

- pri vyššie neuvedených tlačiarenských službách a výrobkoch (resp. grafických prácach), ktorých 

ocenenie nebolo predmetom cenovej ponuky Poskytovateľa zo dňa ................., bude 
Poskytovateľom fakturovaná dohodnutá cena v súlade s jeho aktuálnou cenovou kalkuláciou, 
ktorú vyhotoví na základe žiadosti o nacenenie zo strany objednávateľa a objednávateľ túto cenu 

akceptuje a zaväzuje sa ju Poskytovateľovi uhradiť vrátane riadne vyčíslenej zákonnej sadzby 
DPH   

2. Kalkulácia ceny za predmet jednotlivých čiastkových plnení bude vychádzať zo špecifikácie a rozsahu 

predmetu jednotlivých čiastkových plnení obsiahnutej v samostatných objednávkach; v prípade 

akejkoľvek zmeny týchto činiteľov obojstrannou dohodou formou dodatku k tejto zmluve alebo ku 

konkrétnej cenovej kalkulácii či objednávke dohodnú zmluvné strany taktiež prípadnú zmenu ceny za 

konkrétne čiastkové plnenie.   

3. Dohodnutá cena pri jednotlivých čiastkových plneniach bude cenou pevnou, pričom po dobu platnosti 

a účinnosti tejto rámcovej zmluvy bude možné dohodnutú cenu jednotlivých čiastkových plnení meniť 
len na základe obojstranne podpísaného písomného dodatku k tejto zmluve alebo ku konkrétnej 
cenovej kalkulácii či objednávke, a to najmä v prípade, že po dohodnutí konkrétnej ceny pre jednotlivé 

čiastkové plnenie dôjde k takým skutočnostiam na relevantnom trhu, ktoré budú mať podstatný vplyv 

na výpočet dohodnutej ceny konkrétneho čiastkového plnenia. Prípadnú zmenu zákonnej výšky DPH 

bude Poskytovateľ oprávnený premietnuť do príslušnej faktúry jednostranne bez obmedzenia.  

  

 

 



V.  

Platobné podmienky, sankcie a fakturácia dohodnutej ceny  

  

1. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za každé jedno poskytnuté čiastkové plnenie (t. j. za každú 

jednu dodávku tlačiarenských služieb a výrobkov, resp. grafických prác, dodanú na základe 

samostatnej čiastkovej objednávky) na dohodnutú cenu za predmet čiastkového plnenia bezodkladne 

po jeho odovzdaní, resp. už pri odovzdaní objednávateľovi.  

2. Prílohou faktúry podľa ods. 1 bude preberací protokol, resp. dodací list potvrdený objednávateľom.  

3. Objednávateľ neposkytuje Poskytovateľovi žiadne preddavky na dohodnutú cenu.   

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru Poskytovateľa na dohodnutú cenu čiastkového plnenia 
vždy v lehote splatnosti faktúry, t. j. 30 kalendárnych dní, /resp. 60 kalendárnych dní pre položky 
v rámci NP/ odo dňa doručenia faktúry.  

5. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry Poskytovateľa, zaväzuje sa uhradiť 
Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou 

dlžnej čiastky.  

6. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa realizovať plnenie v dohodnutom množstve má 
objednávateľ  nárok na zmluvnú pokutu  vo výške 0,05 % celkovej ceny neodovzdanej časti plnenia  
podľa jednotlivej objednávky za každý deň omeškania. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet plnenia podľa tejto zmluvy je 12 mesiacov. 
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu plnenia podľa jednotlivej objednávky 
objednávateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie 
alebo nesprávneho užívania predmetu plnenia zo strany objednávateľa . 

8. Pri nekvalitnej tlači je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny 
celkového nákladu nekvalitne dodanej položky v rámci konkrétnej objednávky a zmluvnú pokutu vo 
výške 10% z ceny celkového nákladu v položky nedodanej v stanovenej lehote. Uplatnenie zmluvnej 
pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením zmluvných povinností, a to vo výške 
prevyšujúcej zmluvnú pokutu. Nekvalitnou tlačou sa rozumie najmä taká tlač, ktorá  nespĺňa kvalitu 
danú slovenskými technickými normami a ISO normami (9001, 14001). 

9. Zjavné vady je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, inak právo 
zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Oznámením vád bez zbytočného odkladu sa rozumie 
oznámenie v lehote 3 pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia podľa objednávky. 

10. Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť vady riadne oznámené objednávateľom 
bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich oznámenia. Ak nie je možné vady odstrániť, 
poskytovateľ je povinný na vlastné náklady dodať objednávateľovi náhradné plnenie podľa 
požiadaviek zadaných objednávkou, a to do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia vady 
objednávateľom. 

11. Poskytovateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za obsahové vady čiastkových plnení, ktoré budú 

zapríčinené dodaním neúplných alebo nesprávnych podkladov zo strany objednávateľa.  

12. Akékoľvek iné než obsahové vady uplatní objednávateľ u Poskytovateľa písomnou formou, pričom 

takáto reklamácia musí obsahovať popis reklamovanej vady, ako sa taká vada prejavuje ako i voľbu 
nároku z vady diela.  

13. Poskytovateľ do 30 dní od obdržania reklamácie oznámi objednávateľovi, či reklamáciu považuje za 
oprávnenú alebo nie a z akých dôvodov.  

14. Uplatnenie akejkoľvek reklamácie zo strany objednávateľa nemá žiadny dopad na lehotu splatnosti 

faktúry na cenu čiastkového plnenia a na povinnosť objednávateľa túto faktúru Poskytovateľovi v 

lehote splatnosti uhradiť.  

 

  

VI.  

Doba trvania zmluvy  

  

1. Táto rámcová zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy alebo do vyčerpania limitu ................, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr. 

2. Túto zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby zrušiť vzájomnou písomnou dohodou 
zmluvných strán.  



3. Odstúpiť od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán výlučne v prípade podstatného 

porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou, pričom podstatným porušením zmluvnej 

povinnosti sa na strane objednávateľa rozumie najmä nedodržanie lehoty splatnosti ktorejkoľvek 
vystavenej faktúry Poskytovateľa a opakované nedodanie predmetu zmluvy v stanovenej lehote. 
Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej 
strane.  

 

 

VII. 
Ostatné dojednania 

 
1. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ vo veciach týkajúcich sa plnenia 
tejto zmluvy, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej predmetom 
je národný projekt uvedený v preambule tejto zmluvy uzatvorenje medzi objednávateľom a 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).  Oprávnenými osobami  sú 
najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zastúpené 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej republiky, 
útvar vnútorného auditu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a nimi poverené 
osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov; 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

       Oprávnené osoby uvedené v tomto odseku sú oprávnené vykonať kontrolu alebo audit v súvislosti 
so Zmluvou o poskytnutí NFP do 31. decembra 2028. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa neposkytne tretím 

osobám žiadne informácie, ktoré od neho získal, ani ich nijakým spôsobom nepoužije. Povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s objednávateľom. 

 

 

 

VIII.  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých  jeden obdrží Poskytovateľ a tri obdrží 
Objednávateľ.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.  

3. Kontaktnými osobami zodpovednými za plnenie tejto zmluvy sú: 

na strane poskytovateľa:  

- vo veciach týkajúcich sa tejto Zmluvy: ........................... 



- vo veciach realizácie služieb a bežnej komunikácie: .......................... 

    

na strane objednávateľa: ................................... 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktné osoby podľa tohto odseku je každá zmluvná strana 
oprávnená kedykoľvek zmeniť, a to doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné prijať výlučne písomnou formou dodatku k tejto 
zmluve podpísanou oboma zmluvnými stranami.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu úplne porozumeli a na znak 

súhlasu s ním zmluvu vlastnoručne podpísali.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.  

7. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené, avšak vzniknuté v 
dôsledku tejto zmluvy, sa spravujú príslušnými normami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike.  

  

  

V Bratislave dňa .......................       V .........................................dňa  

  

  

  

  

......................................................        ........................................................  

Objednávateľ:                 Poskytovateľ:  

       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  Príloha č. 1. Špecifikácia,  

              Príloha č. 2. Cenník služieb 

 

 
 
 
 
 



Príloha č. 1  Špecifikácia  
 

položka Druh Špecifikácia 

1. vizitky zamestnancov 
9 x 5cm, 250g RIVES Tradition Bright White, 4+0, slepotlač 
(razba) slovensky znak, 1cm 

2. profil agentúry SARIO 
A4/DL, 120g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, 

2x biga, skladanie 

3. Publikácia I.         
formát A4, 4+28 strán, obálka 300g BO, vnútro 140g BO, 4+4, 
obálka, väzba V1 

4. Publikácia II.     
formát A4, 4+20 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g BO, 
4+4, obálka 1+0 matne lamina, 0+1 matný lak, väzba V1 

5. Publikácia III.   
formát A4, 4+16 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g BO, 
4+4, obálka 1+0 matne lamina, 0+1 matný lak, väzba V1 

6.             Publikácia IV.    
formát A4, 4+12 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g BO, 
4+4, obálka 1+0 matne lamina, 0+1 matný lak, väzba V1 

7.            Publikácia V.    
formát A4, 4+8 strán, obálka 250g ONM, vnútro 140g BO, 4+4, 
obálka 1+0 matne lamina, 0+1 matný lak, väzba V1 

8.              Katalóg A4 I. 

výsledný formát A4, na výšku, počet strán 

4 + 100, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
80g BO, 

9. Katalóg A4 II. 

výsledný formát A4, na výšku, počet strán 

4 + 140, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Väzba V2 

10.          Katalóg A4 III. 

výsledný formát A4, na výšku, počet strán 

4 + 200, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť  4 + 4, Vnútro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Väzba V2 

11.             Katalóg A4 IV. 

výsledný formát A4, na výšku, počet strán 

4 + 250, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť  4 + 4, Vnútro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Väzba V2 

12.        Katalóg A5 I. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 20, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť  4 + 4, Vnútro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Vazba V1 

13.              Katalóg A5 II. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 60, papier, Obálka 200g ONM, farebnosť  4 + 4, Vnutro 
80g BO, farebnosť 1 + 1 čierna, Bez lamina, Väzba V1 

14. Skladačka 
výsledný formát A4, 6 strán, 150g ONM, 4+4, 1+1 matny lak, 
2x biga, skladanie 

15. PVC banner SKB 
6x1m, PVC baner, 4+0, zavarený tunel hore aj dole, drevene 
tyce 4ks x 3m, šróbovacie háčiky 

16. Papierový banner 90x300cm, 4+0, papier 250g BO 

17. PVC poster 
60x120cm, PVC plagát, 4+0, orez, zaklapávacia lista na 
hornom aj spodnom okraji, 2x naklikávací hacik 

18. Roll  up 85x200cm, PVC baner 440g/m2 + konštrukcia 

19. Leaflet skladačka I. A2, 120g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, biga, 3x skladanie 

20. Leaflet skladačka II. A3, 120g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, biga, 2x skladanie 

21. Blok SARIO I. 
A5, 20 listov 90g BO + podložka 250g BO, 1+0, rovnaká 
grafika na všetkých listoch, podložka bez orezu, lepenie v 
hlave do bloku 



22. Kniha SARIO 
formát A4 naležato, obálka 300g BO 4+4, vnútro 150g BO 4+4, 
väzba V2, počet strán 50 

23. Fólia A3 SARIO 
samolepiaca fólia, A3, PVC, priesvitná, 

leskla, 4+0, exterier 

24. Plagát II. A1, 350g ONM, 4+0 

25. 2-pager 
formát A4, obojstranne, 200g,farebnosť 4+4, 1+0 matné 
lamino 

26.    NP↓ Letáky NP A5 – I.  
Výsledný formát A5,Papier: 200g ONM, Lak: 1+0 matný, 
Farebnosť 4+4 

27. Letáky NP A5 – II. 
Výsledný formát A5,Papier: 200g ONM, matný lak, Farebnosť 
4+0 

28. Informačná brožúra NP I. 
Výsledný formát A5, Počet strán: 4 +32, papier, obálka 200g 
ONM, farebnosť 4+4, vnútro 80g, farebnosť 4+4, bez lamina, 
Väzba V1 

29. Leaflet NP 
A4/DL, 120g ONM, 4+4, 1+1 matný lak, orez, 2x biga, 
skladanie 

30. Informačná brožúra NP II. 
formát A5, Počet strán: obálka 4 + vnútro 20, Papier: obálka 
250g ONM, vnútro 150 g ONM, Lak: 1+1 matný, Farebnosť 
4+4, Väzba: V1 

31. 
NP Katalóg – 
podnikateľská misia - I. 

výsledný formát 21x21cm, počet strán 4 + 16, papier, Obálka 
200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, farebnosť 4+4 
Bez lamina, Väzba V1 

32. 
NP Katalóg – 
podnikateľská misia - A5 II 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 4 + 16, papier, 
Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, 
farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

33. 
NP Katalóg – 
podnikateľská misia – A5 
III. 

Výsledný formát A5, na výšku, počet strán 4 + 20, papier, 
Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, 
farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

34. NP Katalóg – veľtrh  – I. 
výsledný formát 21x21cm, počet strán 4 + 16, papier, Obálka 
200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, farebnosť 4+4 
Bez lamina, Väzba V1 

35. NP Katalóg – veľtrh A5 – II. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 16, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

36. NP Katalóg – veľtrh – III. 
výsledný formát 21x21cm, počet strán 4 + 20, papier, Obálka 
200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 150g ONM, farebnosť 4+4 
Bez lamina, Väzba V1 

37. 
NP Katalóg – veľtrh A5 – 
IV. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 20, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

38. NP Katalóg – veľtrh A5 – V. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 24, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

39. 
NP Katalóg – veľtrh A5 – 
VI. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 28, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

40. 
NP Katalóg – veľtrh A5 – 
VII. 

výsledný formát A5, na výšku, počet strán 

4 + 32, papier, Obálka 200g  ONM, farebnosť 4 + 4, Vnútro 
150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina, Väzba V1 

41. 
NP Katalóg – Kooperačné 
podujatie A5 

Výsledný formát A4, na výšku, 4 + 50 Obálka: 200g ONM, 4 + 
4, 1+0 matný lak Vnútro 150g ONM, farebnosť 4+4 Bez lamina 
Väzba V2 



42. Pozvánky NP - DL 
výsledný formát DL (210x110mm), farebnosť 4+0, Papier: 
250g ONM, Lak 1+0 matný 

43. Vizitky NP 
Formát: 9 x 5cm, Papier: Arctic Paper MUNKEN Print White 
15,300g, zaoblené rohy, farebnosť: 4+4 

44. Živicová nálepka NP Rozmer: 35 x 15 mm, Farebnosť: 4+0 

45. Nálepka NP Rozmer:  50x25mm, Farebnosť 4+0, Lak: 1+0 lesklý 

46. Badge  Rozmer: 145x110mm, Farebnosť 4+0, Papier:120g 

47. Papierová taška NP 
papier kraft 100g, biela, točené uši, 

230x100x320 mm, potlač 4+0 

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

49. Roll  up 85x200cm, PVC baner 440g/m2 + konštrukcia 

50. Obraz Kapa 
rozmer 400 x 300 mm, potlač na kapa dosku - hrúbka 5mm, 
farebná potlač 4+0 

 

 

 

                

 


