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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 2, 810 06 Bratislava 
 

2. Kontaktná osoba: Slavomír Pjatek, tel.: 0917 330 623, slavomir.pjatek@snm.sk, 
snm.hm.vo@gmail.com  
 

3. Predmet zákazky: Tlač katalógu, letákov, plagátov a pozvánok k výstave - Ľudovít Štúr 
(1815-1856) – reformátor slovenskej spoločnosti v kontexte. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 500 € bez DPH 
 

5. Miesto dodania tovaru: SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad 
 

6. Platnosť cenovej ponuky: minimálne do 31.1.2015 
 

7. Termín realizácie:  
katalóg -  do 10 pracovných dní od dodania podkladov,  
letáky -  do 5 pracovných dní od dodania podkladov,  
plagáty -  do 5 pracovných dní od dodania podkladov, 
pozvánky -  do 3 pracovných dní od dodania podkladov 
 
Podklady budú dodávané priebežne a rovnako priebežne požadujeme realizáciu 
jednotlivých častí. 
 

8. Opis zákazky: 
a) Tlač Katalógu k výstave „Ľudovít Štúr“ (ISBN) 

Formát:  190 x 240 mm 
Počet strán:  230 
Farebnosť:  4+4 
Papier:  150g natieraný matný /  
Náklad:  1000 
Väzba:  V2 (lepená, brožovaná) 
Obálka:  4+0 (prevedenie obálky so záložkou – max polovica šírky strany) 
Obálka papier: 300g jednostranne natieraný matný, lamino (alebo lak) 

 
b) Tlač letákov k výstave „Ľudovít Štúr“ 

Počet kusov: 2 x 5000 (dve jazykové mutácie) 
Formát: A4, 2x zlom na DL 
Papier:  120g, natieraný, matný 
Farebnosť: 4+4 
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c) Tlač plagátov k výstave „Ľudovít Štúr“ 
Počet kusov: 500 
Formát: A1 
Papier:  150g, natieraný, matný 
Farebnosť: 4+0 
 

d) Tlač pozvánok k výstave „Etruskovia z Perugie“ 
Počet kusov: 500 
Formát: A4, 1x zlom na A5 
Papier:  300g, natieraný, matný 
Farebnosť: 4+4 

 
Vrátane doprava do SNM-Historického múzea na Bratislavský hrad. 
 

9. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  22461000-9 Katalógy 
 22462000-6 Propagačný materiál 
 

10. Podmienky účasti:  
- predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať 
stavebné práce (napr. doklad o oprávnení podnikať, živnostenské oprávnenie, a pod.) 

 
 
11. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena za jednotlivé položky zákazky, cena bez DPH, s DPH, platnosť ponuky 
 
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 
 

13. Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2014 do 16.00 hod. 
 
14. Miesto na predloženie ponuky: snm.hm.vo@gmail.com, slavomir.pjatek@snm.sk 


