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VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu na dodanie zákazky (služby) v rámci postupu verejnej 
súťaže podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom 
 

„Tlačiarenské služby“ 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 

Skratka názvu:  RC SFPA 

Sídlo:   Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 

IČO:    36077534 

DIČ:                               2021792025 

Nie sme platcami DPH. 

Štatutárny zástupca: Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., riaditeľ 

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Benč, projektový manažér 

Kontaktná adresa:  RC SFPA, n.o., kancelária Prešov, Hlavná 11, 080 01 Prešov 

Tel./fax:   +421 51 772 10 18 

Telefón:   +421 907 939 905 

e-mail:   benc@sfpa.sk  

2.  Názov predmetu zákazky: Tlačiarenské služby 

3.  Miesto dodania zákazky: SR – Prešovský kraj – RC SFPA, Hlavná 11, 080 01 Prešov 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmet zákazky Logický celok Technická charakteristika 

Grafické úpravy a tlač 
publikácií 

2 x odborné publikácie z výskumu 
á 300 ks (á 150 str.) 

Rozmer A5, vnútro 1+1, 80 g BO, obálka 300 
g kartón, 4+0, lamino lesklé, väzba lepená V2 

10 x Policy papers á 50 ks (á 10 
str.) 

Rozmer A5, vnútro 1+1, 80 g BO, obálka 300 
g kartón, 4+0, väzba V1 

7 x učebníc a pracovných zošitov 
á 50 ks (á 20 str.) 

Rozmer A5, vnútro 1+1, 80 g BO, obálka 300 
g kartón, 4+0, väzba V1 

Všetky výstupy (logické celky) musia byť v súlade s Pravidlami pre publicitu Finančného mechanizmu EHP 
a NFM uverejnenými na web sídle www.eeagrants.sk. 
  
Slovník spoločného obstarávania (CPV):              

79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 

Zákazka musí byť realizovaná v súlade s projektom „Zdieľanie know-how pre lepší manažment 
Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom“, kód projektu 
2844/2014/ONG, ktorý je spolufinancovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. 
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5.  Lehota dodania zákazky:   do 30 dní od doručenia podkladov pre konkrétnu  

publikáciu obstarávateľom, najneskôr do marca 2017 

6.  Predpokladaná hodnota zákazky: 11 900,- € bez DPH spolu za celok 

     Nie sme platcami DPH !            

7.  Možnosť rozdelenia ponuky:              nie, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou 

písomnej ponuky 

8.  Variantné riešenie:    neprípustné 

9.  Typ zmluvy:    Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle § 269 ods.2  a násl. 

Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  

10.  Lehota na uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom: do 29.05.2016 

11.  Lehota viazanosti ponuky:  29.05.2016 

12.  Osobitné požiadavky v rámci zmluvy s dodávateľom: 
Zmluva s víťazným uchádzačom musí obsahovať:  
1. Ustanovenie, podľa ktorého je dodávateľ povinný poskytnúť oprávneným subjektom (vrátane Úradu vlády 
Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora 
Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami) úplný prístup k 
účtovníctvu dodávateľa súvisiaceho s projektom, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, 
určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
2. Identifikáciu názvu projektu a zdroja financovania, t.j. Granty EHP alebo Nórske granty a štátny rozpočet SR.  
3. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany dodávateľa a možnosť uplatnenia náhrady škody zo strany prijímateľa, 
ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa alebo sa preukáže, že pri získaní 
zákazky sa dodávateľ dopustil konania, ktoré je v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci 
Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2009 - 2014 
označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a 
to najmä v prípade ak bude prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant.  
4. Ustanovenie, podľa ktorého sú si zmluvné strany vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné 
dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk. 

 
13.  Predkladanie cenových ponúk:  

a) lehota na predloženie ponuky: dňa 18.03.2015 do 14:00 hod. (miestneho času) 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa: RC SFPA, 
n.o., Hlavná 11, 080 01 Prešov do 18.03.2015 do 14:00.  
 
b) doručenie:     osobne alebo poštou 

c) označenie ponuky   Tlačiarenské služby. Neotvárať ! 

d) jazyk ponuky:   v štátnom jazyku SR 

e) mena ponuky:   euro 

f) cena ponuky:   cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že nie je  

platcom DPH uvedie v ponuke. Cena musí obsahovať všetky  

oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. 

g) ďalšie požiadavky:   uchádzač v ponuke uvedie obchodný názov, IČO, DIČ a sídlo  
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uchádzača 

h) Pri zákazke s nízkou hodnotou sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.  

14.  Podmienky financovania:  

Zákazka bude financovaná v súlade s projektom „Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej 
hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom“, kód projektu 2844/2014/ONG, ktorý je 
spolufinancovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. 
 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 
30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  
 

15.  Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke fotokópiu 

dokladu o oprávnení podnikať resp. dodávať požadovanú službu (nemusí byť úradne osvedčená) alebo 

fotokópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

16.  Vyhodnotenie ponúk:   Vyhodnotenie ponúk bude dňa 18.03.2015 o 14:30 v kancelárii 

RC SFPA, Hlavná 11, Prešov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk obstarávateľ písomne oznámi do 

5 pracovných dní všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. 

17.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

  Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR. Obstarávateľ nie je platcom DPH ! 

18.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za 

ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová 

ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným 

uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. Verejný obstarávateľ je 

oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť. 

 
 
 
V Prešove, dňa 24.02.2015 

 

 

 

 

 

Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.  

riaditeľ RC SFPA  
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