
 

V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona  č.25/2006 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

PRIESKUM TRHU 

                                                                    

A. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov organizácie:    Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

Sídlo organizácie:    Námestie Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča 

 IČO:     42084636 

 Štatutár:     Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

 Telefón:     +421 53 46 99 066 

 Fax:      +421 53 46 99 065 

 e-mail:     hradiska@maslev.sk  

 Kontaktná osoba:   Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

B. Typ zmluvy:    Zmluva o dielo / Objednávka 

 

C. Opis predmetu zákazky:   TLAČ PREZENTAČNEJ PUBLIKÁCIE „Objavme klenoty LEVa

      a jedinečnosť Šafránu“ 

V rámci realizácie projektu spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a Šafránu“ bola spracovaná 

publikácia, ktorá obsahuje informácie z oboch regiónov.  Neveľké územie dvoch MAS sústreďuje 

toľko turistických atrakcií, že sa prostredníctvom brožúry o ne podelíme aj s inými regiónmi.  

D. Predmetom zákazky je tlač publikácie „Objavme klenoty LEVa a jedinečnosť Šafránu“ 

Formát A4 

Rozsah 60 strán + obálka (300 gr ONL + lamino) 

Papier 150 g ONL  

Väzba V2 lepená 

Náklad cca 2300 ks 

Názov: „Objavme klenoty LEVa a jedinečnosť Šafránu“Dodanie podkladov 

mailto:hradiska@maslev.sk
mailto:pjatakova@maslev.sk


Obstarávateľ zodpovedá na všetky otázky pri vyžiadaní uchádzačom alebo pri podpise zmluvy o dielo 
s výherným dodávateľom, v zmysle požiadaviek uchádzačov. 
Výherný dodávateľ obdrží od objednávateľa publikáciu v podobe pdf na CD nosiči.   
 
 
E. Miesto dodania cenovej ponuky:  Občianske združenie MAS LEV, o.z.  

      Námestie Majstra Pavla 28    
      054 01 Levoča 
   

F. Možnosť predloženia ponuky :  Iba na celý predmet zákazky! 
 

G. Termíny: 
 

Termín dodania cenovej ponuky:  do 20.08.2014 do 10:00 osobne, alebo poštou na adresu
     uvedenú v bode A. 

Termín vyhodnotenia cenových ponúk: 
      20.08.2014 o 14:00  
Trvanie zmluvy:    od august 2014 – september 2014  
Termín dodania zákazky:  záväzne do 10.09.2014     
 
H.  Poskytnutie súťažných podkladov – k výzve nie sú žiadne dodatočné súťažné podklady. 

Dodávateľ si môže vypýtať konkretizovanie ďalších parametrov predmetu zákazky.  

  
I.  Celková cena predmetu zákazky 

Cena za celkový predmet zákazky vrátane súvisiacich služieb musí byť stanovená v zmysle zákona NR 
SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná bez možnosti úpravy.  

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR 

- sadzba a výška DPH v EUR 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. Súčasne na 
túto skutočnosť upozorní označením „Nie som platca DPH“ v cenovej ponuke.  

J. Platobné podmienky 

Splatnosť faktúry sa po realizácii určí najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry. Faktúra môže byť vystavená 

na základe obstarávateľom potvrdeného dodacieho listu. 

K.  Dôvody zrušenia zadania zákazky: 

- nebola predložená ani jedna ponuka; 

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy; 



- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy, 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 

L. Predpokladaná hodnota zákazky: hodnota v limite do 5 000 € bez DPH 

M. Vyhodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v priestoroch kancelárie MAS LEV (viď adresa obstarávateľa) za 

účasti členov Správnej rady.  

 

 

 

V Levoči, dňa 13.08.2014       

 

Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

predseda MAS LEV, o.z. 



 

 

 

 


