
                             

 
V Ý Z V A 

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 NA DODANIE SLUŽBY 
 

A) Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie:   Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

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

IČO:     42084636 

Kontaktná osoba:   Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

Telefón:    +421 53 46 99 066 

Fax:     +421 53 46 99 065 

e-mail:     hradiska@maslev.sk 

 
 
B) Predmet zákazky: Vyhotovenie propagačných roll up a propagačných predmetov  
 
C) Špecifikácia zákazky  
 
A: vyhotovenie propagačných roll up pre potreby projektu   „Klenoty LEVa a ŠAFRÁNu“ v počte 4 kusy 
vrátane spracovania dodaných materiálov a predloženie grafických návrhov 
 
Roll up - komfort s bannerom - 85 x 205 cm  
 
B: Vyhotovenie 2 ks propagačného roll up a informačnej tabuľky pre potreby projektu „Mlieko a med 
pre naše zdravie“ 
 
Roll up - komfort s bannerom - 85 x 205 cm (bez grafických prác) 
 
Informačná tabuľka – 45cm x 30cm, materiál vhodný do exteriéru a ohybný 
 
 
C: Propagačné predmety – katalóg COOL  
 
Predmet Počty 

Reflexná samolepka Astana – str. 82 120 ks 

Antistresová kľúčenka – AP7413490 - iba citróny str. 331 80 ks 

Rapid meter str. 347  40 ks 

Insert kovové čajové sitko str. 275 50 ks 

Corni taška str. 300 125 ks 

Dáždnik Susan str. 80 50 ks 

30431.B Pršiplášť str. 189 80 ks 

20173.TB Pršiplášť alternatíva str. 189 80 sk  

 
 
 
 



                             

 
Každý predmet musí byť označený logami uvedenými nižšie: 
 

                                                                             

 

 
D) Odhadovaná cena zákazky: max do 10 000 €.  
 
 
E) Typ zmluvy a jej platnosť:  

Objednávka bude poslaná do 1 mesiaca od vyhodnotenia zákazky, keďže zadanie je závislé od 

spracovania podkladových materiálov, finančného toku projektov a časovej možnosti súčinnosti 

poverených pracovníkov pri odkonzultovaní jednotlivých druhov zákazky.   

 

E) Cenová ponuka a jej vyhodnotenie:  

 

Uchádzač doručí cenovú ponuku najneskôr do  06.05.2014 do 16:00 osobne alebo poštou na 

adresu: 

Kancelária MAS LEV, o.z. 

Námestie Majstra Pavla 28 

054 01 Levoča 

Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s vyjadrením ceny bez DPH aj s DPH! 
 
Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 13.05.2014 o 15:00 hod v priestoroch kancelárie 
MAS. 
 
F) Podklady 
 
Podkladové materiály ku jednotlivým častiam zákazky budú dodávané na elektronickom médiu 

v požadovanom formáte a kvalite. Pri realizácii zákazky požadujeme aj osobné stretnutia  pre 

odkonzultovanie dizajnov a pod.  

 

Levoča, 03.04.2014 
 
 

Ing. Andrea Hradiská, PhD. 
                  predseda MAS LEV, o.z. 

 
 


