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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 nábr. 2, Bratislavava 

 

2. Kontaktná osoba:  Ing. Monika Haršányiová   

č. tel. 043/4131011 

e-mail: monika.harsanyiova@snm.sk 

 

technické náležitosti:  

Mgr. Anna Oláhová, tel. +421 911 971 976 

 

3. Predmet zákazky:  a) Zalomenie a realizácia (tlač) Zborníka Slovenského národného múzea  

             v Martine: Etnografia 54, ročník CVII, 2013  

        b) Tlač Kalendária podujatí národopisného roka Múzea slovenskej dediny  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  1.600 € bez DPH 

 

5. Miesto dodania tovaru : SNM – Múzeá v Martine, Malá hora 2, 036 80 Martin 

 

6. Termín realizácie:  do 17.3.2014 (a) a do 20.2.2014 (b) 

 

7. Stručný opis zákazky:  

 

a) Zalomenie a realizácia (tlač) Zborník Slovenského národného múzea  v Martine: Etnografia 

54,           ročník CVII, 2013 podľa tejto technickej špecifikácie: 

Náklad    250 kusov 
Formát   B 5 (170 x 240 mm) 
Rozsah zborníka cca 12 VH, 192 strán (presný rozsah až po zalomení zborníka) 
Väzba   V 1 (mäkká, lepená) 
Obrazový materiál 100 kusov čb foto (skeny) 
Textový materiál  192  rkps. textu (slovenský, abstrakt, anglické summary) 

Kompletný textový a obrazový materiál dodaný na USB kľúči. 
Tehnika tlače vnútro 1 + 1 farba (čierna) 
   obálka 2 + 0 farby, lakovaná 
Papier  1 variat: vnútro 80 g, ofsetový,  
      obálka 250 g SUPRA, natieraný 
   2. variant: vnútro 100 g, natieraný, matný 
                      obálka 250 g, SUPRA, natieraná, lakovaná 

     Úprava štandardná, obrazový materiál zalomený v texte podľa vyznačených pokynov. 
 

Termín dodania rukopisu do tlače – najneskôr do  14.2.2014. 
Predpokladaný termín vyskladnenia – najneskôr do 17.3.2014.  

 

b) Tlač Kalendária podujatí národopisného roka Múzea slovenskej dediny podľa tejto 

technickej špecifikácie:  
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kalendárik 85x54 mm 

dve verzie (SK, EN) 

farebnosť:  4+4 

náklad:  10.000 ks slovenská verzia 

               1.500 ks anglická verzia 

Papier: 250 g natieraný kartón + lesk lamino predná strana 

 

Termín vyskladnenie – najneskôr do 20.2.2014 

  

Cenová ponuka bude zahrŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu diela, miesto 

dodania: SNM - Múzeá v Martine,  Malá hora 2, 036 80 Martin.  Cenová ponuka bude konečná 

a záväzná, cenu nebude možné meniť.  

  Verejné obstarávanie bude ukončené objednávkou zo strany objednávateľa.    

 

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

 

9. Podmienky účasti:  

- predloženie dokladu podľa § 26 ods. 1 písm. f) o tom, že je oprávnený poskytovať službu vo 

vzťahu k predmetu zákazky – postačí fotokópia  

 

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cenovú ponuku predložiť za každú zákazku samostatne v cene bez DPH, s DPH; v prípade   

zákazky na realizáciu Zborníka Entografia predložiť cenovú ponuku v dvoch variantoch 

v zmysle technickej špecifikácie 

- termín dodania služby od objednávky 

- platnosť ponuky 

  

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena – samostatne za každú zákazku 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk:  10.2.2014 do 11.00 hod. 

 

13. Miesto na predloženie ponuky: monika.harsanyiova@snm.sk 


