
               
 
    

VÝZVA 
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na 

vypracovanie ponuky na poskytnutie služby „Grafické spracovanie a tlač“ 
(ďalej aj len „výzva) 

 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. 
 
Názov organizácie:       Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 
Sídlo organizácie:         Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Zastúpený:     Ing. Oľga Hodálová 
IČO:                   42114985 
DIČ:                            2022445799 
 
Kontaktná osoba:    Ing. Richard Labovský 
 email:  polytechnr@centrum.sk 
 Telefón:  0911 345 213 

2. Typ zmluvy:   
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník. 

 
3. Názov predmetu obstarávania:  

Poskytovanie služby „Grafické spracovanie a tlač“. 
 
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):    
79824000-6 Tlačiarenské a distribučné služby;  
79820000-8 Služby súvisiace s tlačou. 
 
5. Opis predmetu obstarávania:     
Viď príloha č. 1. 
 
6. Predpokladaná cena zákazky:  
 
Predpokladaná celková cena zákazky: 9 500,00 EUR  s DPH. 
Cena za poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača. Cena za poskytnuté služby 
musí byť stanovená v nasledovnej štruktúre: 
  

Časť Popis činnosti    Cena v EUR 
bez DPH 

DPH v EUR Spolu s DPH v 
EUR 

A Učebné texty pre odborné predmety    

B Učebné texty pre anglický a nemecký jazyk    

 SPOLU    

 



               
 
Predpokladaná cena za jednotlivé činnosti nesmie presiahnuť nasledovné limity stanovené 
rozpočtom projektu: 
 

 Popis činnosti    Maximálny 
limit v eurách 
s DPH 

ČASŤ A Učebné texty pre odborné predmety 
 

3 500,00,- € 

ČASŤ B Učebné texty pre anglický a nemecký jazyk 
 

6 000,00,- € 

 
7. Miesto poskytovania predmetu zákazky:  
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 
 
8. Rozdelenie predmetu: NIE 
 
9. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytovania služieb:  

Od podpisu zmluvy do 60 dní. 
                        
11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.5.2013. 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: 

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia. 
 
Uchádzač musí pre splnenie podmienok tohto obstarávania predložiť originálne doklady alebo 
kópie nasledovných dokladov: 
 

 doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace, deklarujúci oprávnenie poskytovať 
službu, ktorá je predmetom obstarávania. 

 
13. Lehota na predkladanie ponúk: 

 lehota na predkladanie ponúk je do: 01.03.2013, 9:00 hod. V prípade doručenia poštou musí 
byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej 
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené 
ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých 
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na 
podávanie ponúk; 

 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 
 obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom 

obstarávania „Grafické spracovanie a tlač“, ako aj obchodným menom a sídlom 
obstarávateľa a uchádzača. 

 
 



               
 
14. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – cena – 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH.  
 
15. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho 
rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľ prostredníctvom projektu 
s názvom: „Moderná príprava – úspešní absolventi“ (ITMS: 26110130340, celková výška 
rozpočtu: 342 985,37 EUR). Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným 
stykom, po poskytnutí služby, alebo jej častí na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti 
faktúr nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. 
Cena, uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby. 

 
16. Doplňujúce informácie: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vytvorí 3 člennú komisiu na 
vyhodnotenie ponúk.  

2) Lehota na oznámenie vybranej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 
v lehote do 10 pracovných dní od zasadania komisie na vyhodnotenie ponúk.  

3) Zasadnutie komisie na vyhodnotenie ponúk pre účely hodnotenia splnenia podmienok účasti 
ako aj vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky sa uskutoční dňa 01.03.2013 o 10:00 hod.. 
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil všetky podmienky účasti 
a ponúkol najnižšiu cenu na poskytnutie služby. Víťaz bude o svojom víťazstve upovedomený 
písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.  

4) Verejný obstarávateľ do 10 pracovných dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk 
upovedomí písomne účastníkov obstarávania, ktorí v obstarávaní neuspeli, že ich ponuky sa 
odmietli.  

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 
zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 
6) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 
V Nitre, dňa  22.02.2013 

    
Ing. Oľga Hodálová 
       riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom obstarávania je zabezpečenie grafického spracovania a tlač nasledových materiálov: 
 
ČASŤ A: Učebné texty pre odborné predmety 
 
Požiadavky na tlač materiálov časť A: 

Formát:  A4 
Papier obálka:  300g colorcopy 
Farebnosť obálka:  4+0 
Papier vnútro:  115 g matná krieda 
Počet strán - vnútro: 990 
Farebnosť vnútro:  4+4 
Väzba: V-4 (mäkká šitá) 

 
Popis: Tlač 990 rôznych strán inovovaných učebných materiálov pre 8 odborných predmetov: 
 
Učebné materiály: 

P.č. Názov učebného materiálu Počet 
rôznych 
strán 

Počet kusov 

1 Programovanie strojov a zariadení 3. 
ročník 

114 10 

2 Programovanie strojov a zariadení 4. 
ročník 

144 10 

3 Odborný výcvik:  3.ročník mechanik 
elektrotechnik 

186 2 

4 Odborný výcvik: mechanik 
nastavovač 4.ročník 

110 10 

5 Technické meranie 3 ročník 124 2 

6 Technické meranie 4 ročník  110 3 

7 Technológia  3 ročník   96 3 

8 Programovanie  automatizačných 
zariadení 3 a 4 ročník 

106 2 

 SPOLU 990   

 
ČASŤ B: Učebné texty pre anglický a nemecký jazyk 
 
Požiadavky na tlač materiálov časť B – P.č. 1,2 

Formát:  A5 
Papier obálka:  300g colorcopy 
Farebnosť obálka:  4+0 
Papier vnútro:  115 g matná krieda 
Počet strán - vnútro: 112 
Farebnosť vnútro:  4+4 
Väzba: V-4 (mäkká šitá) 



               
 
 
Požiadavky na tlač materiálov časť B – P.č. 3,4 

Formát:  A4 
Papier obálka:  300g colorcopy 
Farebnosť obálka:  4+0 
Papier vnútro:  115 g matná krieda 
Počet strán - vnútro: 288 
Farebnosť vnútro:  4+4 
Väzba: V-4 (mäkká šitá) 

 
Popis: Tlač  400 rôznych strán učebných textov pre anglický a nemecký jazyk: 
 
Učebné materiály: 

P.č. Názov učebného materiálu Počet  
rôznych 
strán 

Počet kusov  

1 Odborná terminológia v anglickom jazyku 
3.ročník 

48 50  

2 Odborná terminológia v nemeckom jazyku 
3.ročník 

64 55  

3 
 

Učebné materiály pre inováciu vyučovania v 
predmete Nemecký jazyk, 2. ročník 

162 10  

4 Učebné materiály pre inováciu vyučovania v 
predmete Nemecký jazyk, 3. ročník 

126 10  

 Spolu 400 strán    

 
 
Pozn: Návrh ceny bude požadovaný v štruktúre  podľa výzvy samostatne za obe časti, pričom 
v ponuke nie je príspustné prekročenie predpokladanej ceny za jednotlivé časti A a B.  

 
Iné spoločné požiadavky: 
 
 Dodanie podkladov na grafické spracovanie: Podklady budú dodané v elektronickej podobe vo 

formáte .doc programu MS Office, Word 2007. Podklady vo formáte .doc budú obsahovať: písaný 
text, ktorého súčasťou budú grafy a obrázky. 

 
  Grafické spracovanie zahŕňa návrh obálky jednotlivých učebných textov pre odborné predmety 

(8 druhov) a pre učebné texty pre anglický a nemecký jazyk (4 druhy), sadzbu textu všetkých 
učebných textov (8 druhov učebných textov pre odborné predmety a 4 druhy učebných textov 
pre anglický a nemecký jazyk) a prípravu do tlače s korektným výstupom do PDF. Učebné texty 
musia mať rovnakú grafickú podobu.  

 


