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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: Zuzana Hýbelová, tel.: 02/20483121, zuzana.hybelova@snm.sk  
 

3. Predmet zákazky: 
Grafické zalomenie a príprava do tlače (tlačové *.pdf) Supplemetum 1 Zborníka SNM 
História a Zborníka SNM História 50, 2013 vrátane 2 autorských korektúr a úpravy 
obrázkov.  
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.000,00 € bez DPH 
 

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

6. Termín realizácie:  
Supplementum 1 Zborníka SNM História do 15.10.2013 
Zborník História 50, 2013 do 30.11.2013 
 

7. Opis zákazky: 
Grafické zalomenie a príprava do tlače (tlačové *.pdf) Supplemetum 1 Zborníka SNM 
História a Zborníka SNM História 50, 2013 vrátane 2 autorských korektúr a úpravy 
obrázkov. 
 
Supplemetum 1 Zborníka SNM História 
Termín dodania: 15.10.2013 
Počet normostrán: 150 
Počet obrázkov: 120 
Rozmery publikácie: 164 mm x 240 mm 
 
Zborník SNM História 50, 2013 
Termín dodania: 30.11.2013 
Počet normostrán: 185 
Počet obrázkov: 184 z toho 108 numizmatika bude zalomená v tabuľke (odhad 7 strán po 
zalomení) 
Rozmery publikácie: 164 mm x 240 mm 
 
Súčasťou je aj vytvorenie náhľadového *pdf.  
  

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79822500-7 Grafické návrhy 
 

9. Podmienky účasti:  
- predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať 
stavebné práce (napr. doklad o oprávnení podnikať, živnostenské oprávnenie, a pod.) 
- preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti (ak je to potrebné) 
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10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, s DPH 
- termín dodania  
- platnosť ponuky 

 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 
 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 11.10.2013 do 16.00 hod. 
 
13. Miesto na predloženie ponuky: zuzana.hybelova@snm.sk ; snm.hm.vo@gmail.com 

 


