
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

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 

 Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Hradiská 

 Telefón:   +421 53 46 99 066 

 Fax:    +421 53 46 99 065 

 e-mail:   hradiska@maslev.sk  

B. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo 
 

C. Opis predmetu zákazky: Návrh omaľovánky, puzzle a vyhotovenie informačných i propagačných materiálov 
v zmysle špecifikácie uvedenej v bode D. tejto výzvy 

 

D.  Špecifikácia predmetu zákazky: 

Pexeso  2x32 :     3 000 ks 

Nafukovacie lopty  30 cm :  3 000 ks 

Hrnčeky:        500 ks 

Dámske kabelkové zrkadielko:     300 ks 

Zapaľovač:       300 ks 

Púzdro na doklady:                                        200 ks 

Puzzle A5:       500 ks 

Omaľovánka A5 – 8 strán:         500 ks 

Balóny:                  1 000 ks 

Mini kalendáre 2012 - vreckové:    500 ks 

Stolné kalendáre 2012 A5:     100 ks 

 

D1. Bližší popis predmetu zákazky: 

a) Pexeso: rozmery podľa najviac zaužívanej mierky, obrázkové predlohy budú dodané obstarávateľom, pôjde 

o fotografie z územia MAS LEV, zadná strana pexesa bude obsahovať logo organizácie (viď prílohu č.1) 

b) Nafukovacie lopty o veľkosti  30 cm: farba nie je podstatná, na loptu bude umiestnená potlač log ( viď príloha 

č.2) 

c) Hrnčeky 0,25 l: svetlozelená farby, potlač log (viď príloha č. 2) 

d) Dámske kabelkové zrkadielko s logami (viď príloha č. 2) 

e) Zapaľovač s potlačou loga (viď príloha č. 2) 

f) Púzdro na doklady  9,5 cm X 12,7 cm (6 zakladačov vnútri) s potlačou loga (viď príloha č. 2), povrch ekokoža, alebo 

obdobný materiál, farby rôznorodé 

g) Puzzle A5: Obrázok leva s logami (viď príloha č. 3 – VZOR, samotný obrázok dodá dodávateľ na základe autorských 

práv) 

h) Omaľovánka: obrázky s levmi minimálne 2, vidieka, spolu  – 8 strán 

i) Balóny s potlačou loga (príloha č.2), rôznorodé farby 
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j) Mini kalendáre 2012 - vreckové: 5 druhov potlače, po 100 ks (potlač bude navrhnutá obstarávateľom z fotografie)  

k) Stolné kalendáre 2012 A5 (typ orange 2011) – obrázky budú vyhotovené z fotografií dodaných od obstarávateľa  

 
D2. Dodanie podkladov 
 
Obstarávateľ dodá fotografický materiál pre spracovanie jednotlivých produktov. Všetky ostatné náležitosti sa 
budú riešiť aktuálne medzi oboma stranami. 
 
E. Miesto dodania zákazky: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča 
 
F. Možnosť predloženia ponuky : Iba na celý predmet zákazky! 
 

G. Termíny: 
 

 G1. Termín dodania cenovej ponuky: do 17. apríla 2011 osobne, alebo poštou na adresu uvedenú v bode A. 
 G2. Termín dodania zákazky a trvanie zmluvy: záväzne do 29. júla 2011 
 
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.  

J.  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, čomu bude predchádzať schválenie  

dokumentu na úrovni Výkonného orgánu MAS LEV. 

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 30 000 € 

 

 



M. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.04.2011 o 14:00 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 27.03.2011        Ing. Andrea Hradiská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č.2 

 

 

PRÍLOHA č.3 VZOR – OBRÁZOK ZABEZPEČÍ DODÁVATEĽ V ZMYSLE AUTORSKÝCH PRÁV 

 

 


