
 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

k zákazke s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zákon o VO“) 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Adresa organizácie: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

V zastúpení:  Ing. László Sólymos, minister 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK1481800000007000389046 

 SK8981800000007000389054 (pre projekty z fondov EÚ) 

Web: www.minzp.sk  

Kontaktná osoba: Ing. Valéria Hanuščáková, tel: 02/5956 4222 

e-mail:  valeria.hanuscakova@enviro.gov.sk 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2) Identifikácia predmetu zákazky 

Názov predmetu zákazky: „Publicita a informovanosť pre projekty financované z OP KŽP“ 

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie publicity a informovanosti pre projekty Sekcie geológie 

a prírodných zdrojov MŽP SR financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia 

za účelom poskytnutia detailných informácií o nenávratnom finančnom príspevku z fondov EÚ 

odovzdávaných všetkým zainteresovaným stranám. Zákazka zahŕňa vyhotovenie a dodanie 

jednotlivých foriem publicity: dočasné tabule, stále tabule, plagáty, publikovanie článkov 

o projekte, letáky, postery, konferenčné zborníky a magnetické nálepky. 

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy Špecifikácia predmetu dodania. 

 

CPV kódy 

CPV kód, hlavný slovník, hlavný predmet:  

22462000-6 – Propagačný materiál  

CPV kód, hlavný slovník, vedľajší predmet:  

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  

79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou 

 

3) Miesto dodania predmetu zákazky: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava  

a vybrané lokality 

 

4) Lehota dodania: 

V zmysle Rámcovej dohody a jednotlivých objednávok. 

 

5) Trvanie dohody alebo lehoty uskutočnenia: 

Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú, t.j. do splnenia všetkých záväzkov zmluvných 

strán, najneskôr však do 31.12.2023– počas trvania projektov. 

6) Zdroj financovania: 
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6.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Kohézneho fondu v rámci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

6.2 Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 

vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 60 dní odo dňa jeho doručenia.  

6.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

7) Predpokladaná hodnota zákazky: 

          64 637,33 Eur bez DPH 

 

8) Rámcová dohoda 

          Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

9) Príprava ponuky: 

 

Vyhotovenie ponuky 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  

Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v slovenskom 

jazyku.  

 

Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, 

výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky 

povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich 

cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 

osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH. 

Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania 

rámcovej dohody a nie je možné ju zvýšiť. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom (netto cena). Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. V prípade, že uchádzač bude v čase 

predkladania ponuky neplatiteľom DPH, avšak v nadväznosti na výšku hodnoty zákazky sa ním stane 

počas plnenia zmluvy, musí do ponuky uviesť takú cenu, ktorá bude konečná i po prípadnom pripočítaní 

DPH po tom, ako sa stane platiteľom DPH. Je na zvážení uchádzača, ako konečnú cenu vypočíta (po 

zohľadnení ním predpokladaného obratu a s tým súvisiacej povinnosti na registráciu pre DPH), avšak 

cena, ktorú uvedie, bude pokladaná za konečnú z pohľadu v budúcnosti započítavanej DPH. Výnimku 

z nemožnosti zmeniť konečnú cenu bude tvoriť zákonná zmena sadzby DPH, platnej v mieste dodania 

zdaniteľného plnenia počas plnenia zmluvy – konečná cena sa upraví o takúto zmenu voči sadzbe DPH, 

platnej a účinnej v čase predkladania ponúk v tomto postupe verejného obstarávania. 

V prípade, že uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte Európskej únie 

alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH a 

výšky DPH podľa slovenských právnych predpisov (v súčasnosti 20%), aj keď samotnú DPH nebude v 

súlade s komunitárnym alebo iným právom fakturovať. Ak je verejný obstarávateľ neplatiteľ DPH a je 

povinný podať samostatné daňové priznanie ku DPH z dôvodu prijatia tovaru alebo služieb z iného 

členského štátu alebo z tretej krajiny, ku cene bez DPH sa pripočíta výška DPH podľa slovenských 

právnych predpisov. 

 

Podmienky účasti: 

Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ 

požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:  

 

a) Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač musí spĺňať 

podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní –musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu 
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zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 

službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

b) Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu –uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením. 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie čestného vyhlásenia len od úspešného uchádzača. 

 

c) Podľa § 40 od. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní–u uchádzača nesmie existovať dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z 

verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujemcov podľa § 23 zákona o 

verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Verejný obstarávateľ uvedené 

skúma počas procesu verejného obstarávania.  

 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača, týkajúcich sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, overí sám v príslušnom 

registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

V prípade, ak je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre 

verejné obstarávanie a zo zoznamu hospodárskeho subjektu (úspešného uchádzača) je zrejmé, že spĺňa 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 

obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí 

prostredníctvom informačného systému verejnej správy „OverSi.gov.sk“.  

Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpis z uvedeného informačného systému 

verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ požiada úspešného 

uchádzača o predloženie výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe 

Zároveň v prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, 

vyzve verejný obstarávateľ úspešného uchádzača pred uzatvorením zmluvy, aby mu v súčinnosti 

predložil na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu 

 

Obsah ponuky uchádzača: 

Ponuka uchádzača musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača a musí obsahovať:  

 

o Vlastný návrh ceny plnenia Predmetu zákazky špecifikovaného v tejto Výzve v súlade s 

informáciami uvedenými v Prílohe č. 1. Návrh na plnenie kritéria k tejto Výzve, podpísaný 

ucházadčom alebo oprávnenou osobou konajúcou za uchádzača podľa Prílohy č. 2 

o Vyplnenú Rámcovú dohodu v jednom rovnopise a podpísaú uchádzačom alebo oprávnenou 

osobou konajúcou za uchádzača, podľa Prílohy č. 3 k tejto Výzve. 

 

Podmienky predkladania cenovej ponuky : 

Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky doručené na 

adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. 

Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania. 

 

Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu poskytuje požadovaný tovar, 

službu. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá 
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nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže 

predložiť iba jednu ponuku. 

 

Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže 

byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do 

vyhodnotenia. 

 

Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

 

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do  26.9.2019 do 15,00  hod. miestneho 

času. 

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa: 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

 

Úradné hodiny podateľne: v pracovných dňoch od 07:30 do15:00. (obedňajšia prestávka od 12:00 

do 12:30) 

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v jednom vyhotovení, osobne alebo prostredníctvom 

doporučenej poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa. V prípade, ak uchádzač predloží 

ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci deň doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi. Ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované.  

 

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená 

nasledovnými údajmi: identifikácia verejného obstarávateľa, adresa uchádzača (jeho obchodné meno 

a adresa sídla alebo miesta podnikania), označenie: „súťaž-neotvárať“, označenie heslom : Ponuka: -  

“Publicita a informovanosť pre projekty financované z OP KŽP“- Neotvárať 

 

Na ponuku záujemcu predloženú (doručenú) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude 

prihliadať. 

Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie 

ponúk.  

 

Lehota viazanosti cenovej ponuky 

Lehotu viazanosti ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 31.1.2020. 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 

obstarávateľom. 

 

Hodnotenie ponúk: 

Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH v zmysle Prílohy č. 2 - Návrh na plnenie kritéria.  

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.  

 

Oznámenie výsledkov: 

Každému uchádzačovi bude doručené elektronické oznámenie o výsledku posúdenia ním predloženej 

ponuky (prostredníctvom e-mailu: valeria.hanuscakova@enviro.gov.sk).   

 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých 

bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám na obstarávaný tovar. Navrhovaná zmluvná cena nesmie prekročiť predpokladanú 

hodnotu zákazky, ktorá je 64 637,33 bez DPH. 

 

Obchodné podmienky: 

mailto:valeria.hanuscakova@enviro.gov.sk
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Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe Rámcovej 

dohody,  ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy. 

 

 

V Bratislave, dňa 18.9.2019 

Prílohy: 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu dodania 

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3 – Rámcová dohoda  

 

                                                           ............................................................................. 

RNDr. Vlasta Jánová, PhD. 
                generálna riaditeľka SGaPZ 
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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu dodania 

 

Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie nasledujúcich foriem publicity a informovanosti:  

 

1. Výroba a dodanie dočasných tabúľ, ktoré budú umiestnené na lokalite v priebehu realizácie 

projektov. Tabuľa musí byť trvácna, odolná poveternostným vplyvom. Minimálny rozmer tabule je 

1000 x 2500 mm. Dodávateľ graficky pripraví a spracuje text dodaný Objednávateľom na 

požadovaný rozmer, ktorý zašle naspäť na korektúru a konečné odsúhlasenie návrhu. Následne 

podklady zalomí a prevedie finálnu verziu do tlače.  

 

2. Výroba a dodanie stálych tabúľ. Po skončení aktivít projektu bude v sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky v Bratislave inštalovaná stála tabuľa obsahujúca informácie o 

realizovanom projekte. Tabuľa bude vyrobená z plastu/kovu o rozmeroch minimálne 200 x 300 mm, 

pripravená na inštaláciu v interiéri budovy. Dodávateľ graficky pripraví a spracuje logá inštitúcií 

a text dodaný Objednávateľom na požadovaný rozmer, ktorý pred výrobou zašle Objednávateľovi 

na korektúru a konečné odsúhlasenie návrhu (Typ skla, do ktorého budú informácie o projekte 

vyrazené/vybrúsené, spôsob uchytenia na stene a hrúbka materiálu je na výbere dodávateľa – 

požaduje sa výroba bez inštalácie, je však potrebná príprava stálej tabule na inštaláciu). 

 

3. Výroba a dodanie plagátov. Rozmery plagátu budú minimálne formátu A3, t.j. 420 x 297 mm. (na 

výšku - 297x420 mm, na šírku - 420x297 mm, pri viac projektoch - 297x420 mm), 200 g papier, 

natieraný matný papier, jednostranná farebná tlač. Dodávateľ graficky upraví a spracuje fotografie 

a text dodaný Objednávateľom, ktorý zašle naspäť na korektúru a konečné odsúhlasenie návrhu. 

Následne podklady zalomí a prevedie finálnu verziu do tlače. 

 

4. Publikovanie článku o projekte. V mediálnych výstupoch musia byť uvedené minimálne 

nasledovné informácie:  znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v 

Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu;  odkaz na príslušný fond: - pre 

EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“, - pre KF: „Kohézny fond“, - v prípade ak je projekt 

financovaný z viacerých fondov: „Európske štrukturálne a investičné fondy“;  logo OP KŽP. Text 

dodá Objednávateľ. 

 

5. Výroba a dodanie Informačných letákov o projekte. V mediálnych výstupoch musia byť uvedené 

minimálne nasledovné informácie:  znak Európskej únie v súlade s grafickými normami 

definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu;  odkaz na príslušný 

fond: - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“, - pre KF: „Kohézny fond“, - v prípade ak 

je projekt financovaný z viacerých fondov: „Európske štrukturálne a investičné fondy“;  logo OP 

KŽP. Text dodá Objednávateľ. Letáky, ktoré umožnia informovanie verejnosti o výstupoch projektu. 

Dodávateľ graficky pripraví textové, obrázkové, mapové a logo typové podklady dodané 

Objednávateľom na požadovaný rozmer, ktorý pred výrobou zašle Objednávateľovi na korektúru 

a konečné odsúhlasenie návrhu. Následne pripraví tlačové podklady pre tlač letákov. Veľkosť 

letákov DL, Formát tlače A4, 130 g papier, natieraný matný papier, obojstranná farebná tlač (4 + 4), 

2ks bigovania leták zložený na tretiny. Dodávateľ zabezpečí poskladanie a balenie letákov do fólie 

po 100 ks v balení. 

 

6. Výroba a tlač posteru o projekte. V mediálnych výstupoch musia byť uvedené minimálne 

nasledovné informácie:  znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v 

Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu;  odkaz na príslušný fond: - pre 

EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“, - pre KF: „Kohézny fond“, - v prípade ak je projekt 

financovaný z viacerých fondov: „Európske štrukturálne a investičné fondy“;  logo OP KŽP. Text 

dodá Objednávateľ. 

Dvakrát poster o veľkosti A0, ktorý bude obsahovať informácie o momentálnych výstupoch projektu 

(text, fotografie) a všeobecné informácie o projekte, natieraný lesklý papier. Dodávateľ graficky 

upraví a spracuje fotografie a text dodaný Objednávateľom, ktorý zašle naspäť na korektúru 
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a konečné odsúhlasenie návrhu. Následne podklady zalomí a prevedie finálnu verziu do tlače. 

Dodávateľ zabezpečí klik lišty pre následné zavesenie posterov (2 ks na jeden poster). 

 

7. Výroba a dodanie konferenčného zborníku. V mediálnych výstupoch musia byť uvedené 

minimálne nasledovné informácie:  znak Európskej únie v súlade s grafickými normami 

definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu;  odkaz na príslušný 

fond: - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“, - pre KF: „Kohézny fond“, - v prípade ak 

je projekt financovaný z viacerých fondov: „Európske štrukturálne a investičné fondy“;  logo OP. 

Text dodá Objednávateľ. 

Výroba sa realizuje po skončení aktivít projektu, pre potreby konferencie. Zborník bude obsahovať 

jednotlivé aktivity, ktoré sa riešili počas projektu. Dodávateľ graficky pripraví textové, obrázkové, 

mapové a logo typové podklady dodané Objednávateľom na požadovaný rozmer a rozsah Zborníku, 

ktorý pred výrobou zašle Objednávateľovi na korektúru a konečné odsúhlasenie návrhu. Následne 

pripraví tlačovú verziu do tlačiarne. Formát Zborníku bude veľkosti A4 (210 x 297mm), počet strán 

200, z toho 196 vnútorných strán a 4 strany obálky, ktoré budú potlačené obojstranne (4 + 4). Papier 

použitý na obálke: 250g natieraný matný papier s povrchovou úpravou: matné laminovanie (1 + 0). 

Papier použitý vo vnútri: 115g natieraný matný papier. Zborník bude zviazaný V2 lepenou väzbou. 

Dodávateľ zabezpečí balenie zborníkov do fólie po 10 ks v balení. 

 

8. Výroba a dodanie magnetických nálepiek s logom OP KŽP. Nálepka bude slúžiť na informovanie 

a označenie služobného auta pri výkone aktivít projektu. Magnetická nálepka bude magnetická fólia, 

na ktorej bude nakašírovaná PVC samolepka s lamináciou (kvôli odolnosti) a bude mať rozmer 500 

x 250 mm. Jednostranná tlač 4+0 s povrchovou úpravou lesklé Laminovanie 1+0. Dodávateľ 

graficky upraví a spracuje logá inštitúcií a text dodaný Objednávateľom na požadovaný rozmer, 

ktorý pred výrobou zašle Objednávateľovi na korektúru a konečné odsúhlasenie návrhu. Následne 

pripraví tlačové podklady pre tlačiareň. Dodávateľ zabezpečí obal na jej uskladnenie. 

 

Pokyny na konkrétnu vizualizáciu dočasných tabúľ, vytvorenie znaku EÚ, vymedzenie štandardných 

farieb a logotypy sa musia riadiť štandardmi súvisiacimi používaním formálnych odkazov na EÚ a 

sú definované v manuáli pre informovanie a publicitu OP KŽP, ktoré sú voľno stiahnuteľné na 

internetových stránkach www.op-kzp.sk. 

 Manuál pre informovanie a komunikáciu- https://www.op-kzp.sk/informovanost-

komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/ 

 Dizajn manuál loga OP KŽP- https://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-

komunikacia/dizajn-manual-op-kzp/ 

 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov- http://www.op-kzp.sk/wp-

content/uploads/2015/07/vizualizacie.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/
https://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
https://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
https://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/dizajn-manual-op-kzp/
https://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/dizajn-manual-op-kzp/
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/vizualizacie.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/vizualizacie.pdf


                                                                                 
 

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria – podrobná špecifikácia celkovej ceny 

 

Názov Počet 

jednotiek 

Jednotka Jednotková 

cena bez 

DPH 

Cena 

bez 

DPH 

sadzba 

DPH 

 DPH Cena s 

DPH 

Dočasná tabuľa 69 ks 
 

 20%   

Stála tabuľa 21 ks    20%   

Plagát 10 ks    20%   

Publikovanie článku o 

projekte 

22 ks    20%   

Leták 1000 ks    20%   

Poster 2 ks    20%   

Konferenčný zborník 100 ks    20%   

Magnetické nálepky s 

logom OP KŽP 

2 ks    20%   

        

Celková cena             

 

Jednotková cena musí byť kladný nenulový údaj, zaokrúhlený na dve desatinné miesta. 

Návrh na plnenie kritéria 

„Publicita a informovanosť pre projekty financované z OP KŽP“ 

Opis predmetu zákazky  Množstvo 
Cena bez DPH 

spolu v EUR 
Výška DPH 20%  

Cena s DPH spolu v 

EUR  

„Publicita 

a informovanosť pre 

projekty financované 

z OP KŽP“ v zmysle 

prílohy č. 1  

 

1 celok    

 

Všetky ceny sú uvedené v mene EUR 

* Som platcom DPH v Slovenskej republike: 

 

áno  nie  (nehodiace sa prečiarknite) 

 

V ............................................, dňa …………………………. 

   

 

      ........................................................................ 

         podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej  

                                                                                                        konať za uchádzača 

 

 

 

 

 

Názov uchádzača  

Sídlo uchádzača 
 

  

IČO   

Meno a priezvisko oprávnenej osoby    

Kontakt (email)  
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Príloha č. 3 Rámcová dohoda (vrátane jej príloh) 

 


