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KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  

SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

 

 

 

V Prešove, dňa 5.5.2016 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v 

zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v 

procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

„Obsahové spracovanie, jazyková korektúra, lisovanie CD-nosiča a tlač materiálu LEGENDARIUM 2“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Severovýchod Slovenska 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

Štatutárny zástupca: Michal Sýkora, predseda 

IČO: 42238536 

DIČ: 2023655832 

E-mail:  riaditel@severovychod.sk 

Internetová stránka: http://www.severovychod.sk/ 

              
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

 

Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mg. Martin Janoško, výkonný riaditeľ 
 

4. Predmet obstarávania: „Obsahové spracovanie, jazyková korektúra, lisovanie CD-
nosiča a tlač materiálu LEGENDARIUM 2“ 
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Stručný opis zákazky:  

 

ALBUM Legendarium2 
 

-          album 15x15 cm, 4+4, vnutro 40 stran, 135 g ONL, 
-          obalka 4 strany, 4+4, 250 g ONL, väzba V1, 
-          počet 10 000 kusov 
-          15 druhov samolepiek, následne delených zvisle na polovicu 
-          4+0, samolepkovy papier, sikmy split, perforacia na ustrizok, 
-          format 6x7 cm, 15x1200 kusov 

  
Audio CD 

  
-          glassmaster, lis CD Audio / CD-ROM 
-          počet 1000 kusov, 
-          potlač offset CMYK + biela 
-          obal: kartónová pošetka 124x125 mm, tlač plnofarebný ofset + lakovanie, papier 
kartón bielo-šedý 250g 

Vrátane obsahu a jazykovej korektúry. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávka 
 
 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa, termín dodania 
zákazky do 30.5.2016  
 
 

7. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa 
 

8. Financovanie predmetu zákazky: dotačné zdroje z MDVRR SR. 

 

9. Lehota na predloženie ponuky: 11.5.2016 do 12:00 hod.  

 

10. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky do sídla organizácie. 

 

Severovýchod Slovenska 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

E-mail:  riaditel@severovychod.sk 
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11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:       
Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ 
úspešnému   uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že 
neboli úspešný.  
 
 

12. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade 
korešpendenčného zaslania označiť obálku „Neotvárať- Legendarium2“. 
 
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Cena bez DPH, DPH, Cena 
s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH). 

c. Ponuka musí byť riadne podpísaná a opečiatkovaná. V prípade zaslania elektronicky na 
kontaktný e-mail, musí byť naskenovaná alebo podpísaná elektronickým podpisom. 

 

 

 

S úctou,  

 

         

    Mgr. Martin Janoško 
                                                                                                              výkonný riaditeľ 

 

 

 

 

 

 


