
Príloha č. 2. 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku podľa § 9 odst. 9. zákona 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

SNM-PM-PDL-2014/230 

1. Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského 2, 810 06 Bratislava 

 

2. Kontaktná osoba:  RNDr. Ivona Kautmanová, PhD., 0910913832, ivona.kautmanova@snm.sk 

 

3. Názov (predmet) zákazky: Grafické spracovanie a tlač Zborníka SNM-Prírodné vedy, roč. LX , 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  1200.- € bez DPH 

 

5. Miesto dodania tovaru SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského náb. 2, P.O.Box 13, 810 06 

Bratislava 

 

6. Termín realizácie január-február 2015 

 

7. Stručný opis zákazky: 

tlač:  

ZBORNIK PM SNM, 24x16,5cm, V2,  

náklad: 300 ks, čb  

Obal: 4 str,  250g NM, 2+0,  

Vnutro: cca 150 str, z toho cca 10 strán tabuľky,  

Papier: 90g BO, 1+1  

tabuľková príloha na CD nosiči (vlepená obálka) 

v cene grafika a zalomenie textu vratane korektur, farebné PDF náhľady jednotlivých článkov 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  79810000-5 Tlačiarenské služby 

79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 

 

9. Podmienky účasti:  

- predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať 

stavebné práce (napr. doklad o oprávnení podnikať, živnostenské oprávnenie, a pod.) - 

postačuje fotokópia; víťazný uchádzač sa preukáže originálom resp. overenou kópiou  

- splnenie podmienok účasti je možné preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 ZVO  

 

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, celková cena s DPH v EUR 

- ak uchádzač nie je platiteľom DPH toto uvedie v ponuke 

- predložená cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s predmetom 

plnenia zákazky 

- predpokladaný termín dodania služby podľa objednávky (január/ február 2015) 

- lehota viazanosti ponuky do 31. 03. 2015 

- forma zmluvného vzťahu - objednávka/faktúra 

- v prípade odmietnutia zmluvného vzťahu úspešným uchádzačom, si verejný obstarávateľ 

vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah s ďalším uchádzačom v poradí, ktorý splnil podmienky 

stanovené v tejto výzve 
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- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednávať tovar podľa skutočnej potreby a zároveň si 

vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah ak sa zmenili podmienky alebo bol vyčerpaný finančný 

limit 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky 

- v prípade rovnosti ponúk o úspešnom uchádzačovi rozhodne skorší termín doručenia ponuky 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014 do 12.00 hod. 

13. Miesto na predloženie ponuky: SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského náb. 2, P.O.Box 13, 

810 06 Bratislava, osobne, písomne alebo mailom na ivona.kautmanova@snm.sk 
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