
                                                                                                 

    

 

 

 

Občianske združenie Bublina                                             
                             Cabanova 22, Bratislava, 84102                                        

 

 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou) 

1. Názov:     Občianske združenie Bublina 

 Cabanova 22 

 84102, Bratislava 

                     IČO: 42186021 

2. Kontaktná osoba:   Jánošíková Miroslava 

            Telefón:                   0907 319 010 

                   E-mail:                     ozbublina@gmail.com 

                   Internetová adresa:  ozbublina.sk 

3. Názov predmetu zákazky:      Tlačové a grafické služby 

4. Druh zákazky :    Zabezpečenie tlačiarenských, kopírovacích a grafických služieb 

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:     SR 

                                                                                     

6. Stručný opis zákazky : 

Zabezpečenie tlačiarenských, kopírovacích a grafických služieb. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :    

79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 

79810000-5 Tlačiarenské služby. 

79811000-2 Služby v oblasti digitálnej tlače. 

 

8. Celkové množstvo alebo rozsah : 

Zabezpečenie tlačiarenských, kopírovacích a grafických služieb v rozsahu :  

- 6 ks Výročná správa (A5, 32 strán , papier 135g natieraný, V1) 

- 250 ks Tlač plagátov rozmer A3, 135g natieraný papier 

- 250 ks Tlač plagátov rozmer A4, 135g natieraný papier 

- 20 osobo hodín grafických prác 



                                                                                                 

    

 

 

 

 

- kopírovanie materiálov v rozsahu ... x A4 

- 500 ks Kopírovacie služby formát A4 jednostranne, farebne 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH /  :     600 €   

10. Lehota dodania : Objednávka bude podpísaná až po kontrole pracovníkmi VO úradu vlády.      

                                  December 2017 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie :      najlacnejšia  ponuka, lehota dodania 

12. Použije sa elektronická aukcia :      Nie 

13. Podmienky účasti :  

Ponuku podľa prílohy č. 1 je potrebné poslať emailom, alebo poštou vyplnenú a potvrdenú kontaktnej  

osobe  uvedenej v bode 2. ,  

na adresu : Občianske združenie Bublina, Cabanova 22, Bratislava, 84102 

na email: ozbublina@gmail.com 

 

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk : 

       Dátum a čas: dňa    24.11.2017 do 18 00 hod 

15. Doplňujúce informácie :   

16. Ostatné: 

      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 

predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, 

alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.  

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Druh zmluvy 

bude formou záväznej objednávky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Objednávka bude podpísaná až po kontrole pracovníkmi VO úradu vlády.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

 

Prílohy :  príloha č.1 : tlačivo na vypracovanie cenovej ponuky 

 

 

 

Bratislava 20.11.2017 

mailto:ozbublina@gmail.com

