
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ 

J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku podľa § 9 odst. 9. zákona 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 

Bratislava 

 

2. Kontaktná osoba: Oľga Bališová, balisova@sosaba.sk, 0903281427 

 

3. Názov (predmet) zákazky:        

a) grafická úprava a tlač troch učebníc v rámci projektu „PAT″. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  13 745,45  bez DPH 

 

5. Miesto dodania tovaru: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 

Bratislava 

 

6. Termín realizácie :  august 2014 

 

7. Stručný opis zákazky:  

Grafická úprava a tlač troch učebníc v rámci projektu „PAT″ v počet 220 ks z každého 

titulu. 

Požiadavky na tlač sú: 

Formát A4, farebnosť 4 + 4, papier obálka 250 gr. NPL, papier vnútro 90 gr. NPL, 

počet strán: 1 x 210, 1 x 150, 1 x 140 

(vnútro) + 4 (obálka) 

Knihárske spracovanie, väzba V2 lepená v chrbte, lamino obálka 1 + 0 lesk. 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Grafické  návrhy:  CPV 79822500-7 

Tlačiarenské služby: CPV 79810000-5 

 

9. Podmienky účasti:  

- predloženie dokladu o oprávnení vykonávať  grafické a tlačiarenské služby 

- splnenie podmienok účasti je možné preukázať aj čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 ZVO  

 

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena celkom s DPH 

- predložená cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s predmetom 

plnenia zákazky 

- forma zmluvného vzťahu: objednávka 

- termín dodania tovaru 31.8.2014 

- platnosť ponuky do 31. 08. 2014  

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 

- v prípade rovnosti ponúk o úspešnom uchádzačovi rozhodne termín dodania tovaru 

 

 

 



- v prípade odmietnutia zmluvného vzťahu úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ uzatvorí 

zmluvný vzťah s ďalším uchádzačom v poradí, ktorý splnil podmienky stanovené v tejto výzve 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 31.7.2014 do 12,00 hod. 

 

13. Miesto na predloženie ponuky:  

Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 

Email: skola@sosaba.sk 


