
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  

PRIESKUM TRHU 

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU                                                                           

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

 

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:   pjatakova@maslev.sk 

 

B. Typ zmluvy:    Zmluva o dielo 
 

C. Opis predmetu zákazky:   Propagačné predmety 
 

D.  Špecifikácia predmetu zákazky: viď v tabuľke 

 

E.  

Typ produktu Bližší popis Počet 

Osviežovače vzduchu 
do auta   

 

Osviežovač o tvare leva cca 8x11,5 cm, krémovej farby – tvar 
v zmysle loga, s jeho zelenou potlačou, na druhej strane 
farebná potlač ďalších 4 log vo veľkosti minimálne možnej + 
odkaz na www.maslev.sk 

 
 
 
 
 

Ďalšie logá: 
 
 

 
 

1000 ks 

Papierové tašky 
 

Ryhovaný sulfát 20g, rozmer 440x140x430, elegantné stáčané 
papierové uši, farba červená (500 ks), modrá (500 ks), potlač 
log v jednej lište – jednou dobre viditeľnou farbou (napr. biela), 

1000 ks 
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veľkosť lišty cca na šírku tašky a výška proporcionálne + 
www.maslev.sk 

 

 
Porcelánové šálky 
s tanierikmi (cca 165 
ml) 
 
 

       Ukážka 
 

 
 

 
Farba: biela  
Farebná potlač logami - lišta pozdĺž tanierika+ www.maslev.sk, 
prípadne inak rozložené logá na tanieriku  
Odporúčaná „potlač“: výpalom 

250 ks 

Prívesok na kľúče s 
dvoma žetónmi do 
nákupného košíka (nie 
uzatváracie)  

 

 Ukážka – môžu byť dodané rôznej farby (okrem čiernej) 
 

 
Farebná tlač loga LEV na žetóne 1, tlač loga LEADER 
a Dvojzastávka „Spolufinancované ES“ na žetóne 2 

1000 ks 

Zapaľovače Kamienkový zapaľovač, plynový, plastový, neplniteľný, rôzne 
farby; rozmer: 8,2 x 2,2 x 1 cm; odporúčaná potlač: tampónová 
tlač, potlač: všetkými vyššie uvedenými 5 logami – stačí v jednej 
farbe  

1000 ks 

Dáždniky Kabelkový skladací mini dáždnik v púzdre, kvalita: funkčný, 
nevystreľovací, 8 panelov   
Farba: 5 rôznych 
Potlač všetkých 5 log + www.maslev.sk – jednofarebne (napr. 
biela) 
Rozmer: o 81 (32 - 55) 

250 ks 

Nafukovací vankúš za 
krk do auta 

Rozmer: 41 x 25 x 0,2 cm, materiál: velúr, 
Farba: modrá (125 ks), červená (125 ks) 
Potlač: lišta s logami + www.maslev.sk, pozdĺž vankúšika, 
jednofarebná (biela)  

250 ks 

Vrecková mini baterka 8,8 x 2,5 cm, plast, tampónová tlač, farba: rôzne, Potlač: lišta 
s logami + www.maslev.sk, pozdĺž baterky 

250 ks 

Zápisník mini s perom Poznámkový linajkový blok A6, 65 listov, s guľôčkovým perom 
s modrou náplňou, Materiál: ľadový plast, Farba: nedefinovaná, 
Odporúčaná potlač: tampónová, všetky logá usporiadané v lište 
na dlhšiu stranu bloku+ www.maslev.sk 

500 ks 

Škrabka na sneh a ľad 
do auta 
 

                 Ukážka 

 

250 ks 
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Potlač: všetky logá usporiadané v lište na dlhšiu stranu 
Materiál: Plast                                                                                            
Veľkosť: 15,5 x 10 x 1,5cm                                                                            
Farba: biela 

 

Dodanie podkladov 

Obstarávateľ dodá všetky logá vo formáte jpg pre potlač jednotlivých produktov. Všetky ostatné náležitosti sa 
budú riešiť aktuálne medzi oboma stranami. 
 
Dodávateľ doručí k cenovej ponuke aj grafické zobrazenie ponúkaných produktov vo forme „náhľadu“.   
 
F. Miesto dodania zákazky: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča 
 
G. Možnosť predloženia ponuky : Iba na celý predmet zákazky! 
 

H. Termíny: 
 

 G1. Termín dodania cenovej ponuky: do 5. marca 2012 osobne, alebo poštou na adresu uvedenú v bode A. 
 G2. Termín dodania zákazky a trvanie zmluvy: záväzne do 30.apríla 2012 
 
I.  Poskytnutie súťažných podkladov – k výzve nie sú žiadne dodatočné súťažné podklady. Dodávateľ si môže 

vypýtať konkretizovanie ďalších parametrov predmetu zákazky.  
  
J.  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.  

K.  Platobné podmienky 

J1.  Splatnosť faktúry sa po realizácii určí najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry.  

J2.       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 10 000 € 

M. Vyhodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 06.03.2012 o 8:00 hod v priestoroch kancelárie MAS LEV (viď adresa 

obstarávateľa). Pre vyhodnotenie ponúk bude zriadená komisia pozostávajúca z členov Správnej rady MAS LEV, 

o.z. v počte 3 osoby.  

 

 

 

V Levoči, dňa 07.02.2012        Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


