
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 

 

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

 

2. Kontaktná osoba:  Gabriela Kochanová, tel.: č.: +421 2 20 469 141, e-mail:  
gabika.kochanova@snm.sk  

 

3. Predmet zákazky:  Zhotovenie časopisu MÚZEUM č. 1, 2, 3, 4, rok 2014 – farebnosť: vnútro  
aj obálka 4 + 4                                        
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 600,00 € bez DPH    
 

5. Miesto dodania tovaru: Vajanského nábrežie 2, P. O. Box 13, Bratislava 16                                                 
 

6. Termín realizácie: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 (jeden rok) 
 

7. Stručný opis zákazky:  
Zhotovenie časopisu MÚZEUM 1 – 4, 2014 

-    zalomenie a úprava textu a obrázkov podľa grafickej predlohy, skenovanie obrázkov 
(+ retuš vo Photoshope), návrh na obálku, úprava obrázkov na obálku, 2 x korektúra, 
príprava do tlače, litografia (filmy), farebný nátlačok, 

-  polygrafické práce – tlač 4x ročne, knihárske spracovanie, doprava objednávateľovi.  
 
ŠŠppeecciiffiikkáácciiaa  nnaa  jjeeddnnoo  ččíísslloo  ččaassooppiissuu: 

Titul:  MÚZEUM, ročník LX   
Periodicita:  štvrťročník 
Formát:  A4 (210 x 297 mm) 
Rozsah:  60 strán (vnútro) plus obálka (4 strany)                                         
Náklad:  600 ks                                                                                                           
Papier:   vnútro 110 g, natieraný, matný; obálka 250 g, laminovaná, lesklá 

 Farebnosť:    vnútro aj obálka 4 + 4                                        
Väzba:  V 1                                                                                                               
Balenie:  á 20 ks                                                                                                         
Doprava:  na adresu objednávateľa 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 

Predmet zákazky CPV 
Grafické návrhy 79822500-7 
Tlačiarenské  a distribučné služby 79824000-6 

 

9. Podmienky účasti:  

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov § 26 ods. 2 písm. e), 
resp. § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:  
 

dokladom o oprávnení poskytovať službu alebo potvrdením úradu (kópie)  
  

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 
za každého člena skupiny a len vo vzťahu k predmetu zákazky.  
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10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

celková cena bez DPH 
celková cena s DPH 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky 
 

12. Lehota na predkladanie ponúk:  10. 12. 2013 
 

13. Miesto na predloženie ponuky:  e-mailová adresa: kabinet@snm.sk  
 
14. Lehota viazanosti ponúk:  20. 12. 2013  


