
Výzva na predloženie ponuky k zákazke c. 0914943879  
 
Verejný obstarávateľ:  
Žilinský samosprávny kraj  
Bc. Iveta Lokajová  
Komenského 48  
01109 Žilina  
ICO: 37808427  
DIC: 2021626695  
iveta.lokajova@zask.sk  
 
 
Typ zákazky: Nákup  
 
 
Názov zákazky: Grafické spracovanie a tlač publikácie  
Opis zákazky: Predmetom obstarávania je výber poskytovateľa služieb v 
rozsahu grafickej úpravy a tlače učebných materiálov pre Strednú odbornú 
školu technickú, Okružná 693, 022 01 Čadca v  
rámci zabezpečenia projektu z prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a 
odbornej prípravy, opatrenia : 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, 
ktorý je realizovaný pod názvom „Zo školských lavíc  
do zamestnania“ programu spolufinancovaný „Európskym sociálnym fondom“.  
Druh zákazky: Služby  
 
 
CPV:  
79810000-5 - Tlačiarenské služby  
79822500-7 - Grafické návrhy  
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 5.400,00 EUR bez DPH  
Miesto plnenia: Miestom dodania tovarov je Slovenská republika, v mieste 
sídla organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Stredná odborná škola 
technická, Okružná 693, 02201 Čadca  
Opis termínu plnenia: Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi 
predmet plnenia v termíne do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy, 
najneskôr do konca februára 2014.  
Popis podmienok účasti: Uchádzač vloží ako súčasť svojej elektronickej 
ponuky do systému EVO-servisu naskenovaný doklad podľa § 26 ods. 1 f) 
zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon) a preukáže 
jeho splnenie v zmysle § 26 ods. 2 e) zákona dokladom o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo  
poskytovať službu podľa predmetu zákazky. Uchádzač zapísaný v zozname 
podnikateľov môže nahradiť doklad uvedený v § 26 ods. 2 e) zákona 
predložením potvrdenia Úradu pre verejné  
obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov, platnom v čaše predkladania 
ponúk. Doklad musí byt vložený v pdf (naskenovanej) forme.  
 
 
Súťažné a ostatné podmienky: Rozpis  
Obchodné podmienky: Nie  
Technické podmienky: Nie  
Popis požiadaviek ceny: Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena pre predmet 
obstarávania bude vyjadrená v EUR s DPH (číslo bez oddeľovacích bodiek, 
medzier a pod). Uchádzač vyplní v systéme  
celkovú cenu zohľadňujúcu celkový obsah obstarávaných služieb opísaných v 
prílohe c. 2 tejto výzvy. Systém EVOSERVIS automaticky zostaví poradie 
zúčastnených uchádzačov.  



Celková cena bude vyjadrená v EUR s DPH, bez medzier a interpunkčných 
znamienok, len desatinné miesto môže byt oddelené čiarkou.  
Požiadavky na spracovanie ponukovej ceny: opis predmetu zákazky - príloha 
c. 2.docx  
Popis požiadaviek na spracovanie ponuky: Uchádzač predloží cenovú ponuku, 
ktorá bude zohľadňovať ocenenie všetkých položiek predmetu obstarávania 
opísaných v prílohe c. 2, cez systém  
EVOSERVIS. V prípade, že uchádzačom navrhovaná cena nebude zohľadňovať 
všetky požadované služby popísané v prílohe c. 2, verejný obstarávateľ 
nebude akceptovať takúto ponuku a bude jeho  
ponuka vylúčená.  
 
 
Verejný obstarávateľ poskytuje úspešnému uchádzačovi pre potreby tlače, 
podklady na grafické spracovanie návrhu obálky a textov učebných 
materiálov. Podklady budú dodané v elektronickej podobe  
vo formáte .doc programu MS Office, Word 2007. Podklady vo formáte .doc 
budú obsahovať: písaný text, ktorého súčasťou budú grafy a obrázky.  
Učebne texty musia mat rovnakú grafickú podobu. Úspešný uchádzač bude 
povinný pred samotnou tlačou poskytnúť spracovaný grafický návrh na 
odsúhlasenie a v prípade pripomienok zo strany  
verejného obstarávateľa ich akceptovať.  
 
 
Požiadavky na spracovanie ponuky:  
Popis ostatných podmienok: Uchádzač vloží ako súčasť svojej elektronickej 
ponuky do systému EVO-servisu aj podpísané a naskenované cestné vyhlásenie, 
ktoré je Prílohou c. 1 tejto výzvy.  
 
 
Vykonávateľ verejného obstarávania uvádza, že výkon verejného obstarávania 
vykonáva v mene verejného obstarávateľa ktorým je: Stredná odborná škola 
technická, Okružná 693, 022 01 Čadca.  
Ostatné podmienky: Návrh zmluvy - Grafické spracovanie a tlač publikácie. 
docx, cestné vyhlásenie - príloha c. 1.docx  
 
 
Typ zákazky: Postup zadávania zákazky §9 ods.9 - Elektronický prieskum trhu 
/EPT/  
Elektronické podanie ponúk: http://www.evoservis.sk/zsk/  
Varianty ponúk: Nie  
Termín odoslania výzvy: 5. 12. 2013 o 10:00  
Termín ukončenia príjmu ponúk: 16. 12. 2013 o 9:00  
Termín otvárania ponúk: 16. 12. 2013 o 9:15  
Použiť e-podpis: Nie  
 
 
Typ hodnotenia: Cena  
 
 
Hodnotiace kritériá:  
 
 
Názov: celková cena v EUR s DPH  
Jednotka: Eur  
Množstvo: 1  
 
 
Dôvody na zrušenie súťaže: Nie  
Odoslať výsledky účastníkom po skončení zákazky: Nie  
Zákazka na výzvu: Otvorená zákazka + výzvy  



 
 
Vyzvaní uchádzači:  
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tlaciarenvakula@gmail.com  
 
papiernictvo.cadca@cechd.sk  
 
Profirta Plus, s.r.o.  
Májová 1572  
022 01 Čadca  
profirta@stonline.sk  
ICO: 46032622  
DIC:  
 
Schválil: Bc. Iveta Lokajová  
Vypracoval: Bc. Iveta Lokajová  
 
Dátum a čas tlače : 5.12.2013 v 7:10  
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