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VÝZVA 
na predloženie ponuky 

 
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie:      Mesto Trnava 

Adresa organizácie: Hlavná 1, 917 71 Trnava 

IČO:                               00 313 114 

Krajina:                         Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: www.trnava.sk 

Adresa profilu verejného obst.:  

Kontaktné miesto: MsÚ v Trnave, Odbor priemyselného parku a inovačných 
procesov, Hlavná 5, 917 71 Trnava 

Kontaktná osoba:           Ing. Peter Maar 

Telefón:                          033 3236 385 

       E-mail:                             peter.maar@trnava.sk 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

 

II. OPIS 

Názov zákazky: Výroba a dodanie prezentačných produktov 

Druh zákazky: Služby 

Miesto dodania: Trnava 

Opis zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie nasledovných služieb: 

 Vytvorenie názvu, loga a dizajn manuálu (logotyp) pre Mestský priemyselný a technologický 
park (corporate identity), 

 Grafické spracovanie a tlač prezentačnej infobrožúry v rozsahu min.12 strán, farebne v 
dvoch jazykových modifikáciách (SK-DE, EN-RUS) - návrh dizajnu, obsahovej štruktúry, 
zalomenie, príprava podkladov do tlače, preklady textu do EN, DE a RUS jazykov, tlač 300 ks 
SK-DE, tlač 300 ks EN-RUS, 

 Prezentačný stolík s logom - rozmer 127 x 96 x 44 cm (š x v x h), rozmer grafiky 93 x 200 
cm (š x v), použitie interiér, pop up systém pre ľahkú a rýchlu montáž, jednoduché pripevnenie 
grafického panelu pomocou magnetických pásov, prevedenia vrchnej dosky (strieborná alebo 
imitácia dreva), vnútorné police, dodávané s prenosnou taškou, grafika a príprava do tlače 

 Grafické plastové panely na pop-up stenu - s potlačou, bez konštrukcie, s celkovými 
rozmermi plochy šxv=3395x2310mm. Jedná sa o 5 kusov panelov uložených vedľa seba na 
výšku, zo zadnej strany olemovaných magnetickými pásikmi. Šírka 2ks krajných panelov je 
640mm a 3ks prostredných panelov 705mm, 

 Roll wall externý systém s potlačou - 3ks, rozmer 100 x 200 cm, dodávané s prenosnou 
taškou + grafika a príprava do tlače 
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III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
Možnosť predloženia ponuky:  

Iba na celý predmet zákazky. 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  

Nie. 

Jazyk ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 

10 000 ,- EUR bez DPH 

Lehota na predkladanie ponúk:  
Začiatok:  18.10.2013 
Ukončenie:  22.10.2013   
 

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy. Na obálku 
uviesť „NEOTVÁRAŤ – Výroba a dodanie prezentačných produktov“. 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  2013 

 

IV. OBSAH PONUKY 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov alebo výpis z obchodného registra)  

2. Cenová ponuka na predmet zákazky, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto výzvy 
3. Doplnený a podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí služieb, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH 

 

VI.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
Doba dodania predmetu zákazky:   

Do 18.11.2013 vrátane 

Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služieb 

Obchodné podmienky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte mesta Trnava na rok 
2013. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 
daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 60 dní odo dňa doručenia 
daňového dokladu.  

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 18.10.2013 

 

 

 

 

Ing. Viera Vančová PhD.  

       vedúci odboru 


