
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, 

Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice 
 
 

 „Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“  

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, 

zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v 

platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

Predmet zákazky:  

 

„Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“  
 

                              

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

Názov:  Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením 

obmedzeným 

Adresa:    Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice  

IČO:    45230030 

DIČ:    2023851126 

Kontaktná osoba:   Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – riaditeľka 

T.č.:    055/726 83 91 

Mobil:    +421 918 804 427 

e-mail:    julianna.orbanmate@vucke.sk 

www:viacarpatia.eu  

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a. s. 

        Číslo účtu:   IBAN SK59 0200 0000 0038 2806 2854 

        Kontaktná osoba:   Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. – projektový manažér 

T.č.:    055/726 83 90 

e-mail:    tomas.malatinec@vucke.sk 

 

1.1 Druh verejného obstarávateľa: 

 §7 ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – plnenie  

potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo  obchodný charakter.  

1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj 

2)  Predmet zákazky : 

 

2.1 Názov zákazky: „Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“    

2.2 Druh zákazky: dielo 

2.3 Miesto dodania diela:    Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice  

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

                           79810000-5 Tlačiarenské služby 
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 „Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“  

3) Stručný opis predmetu zákazky: 

 

3.1  Predmetom zákazky je  tlač knihy:   200 ks 

        počet strán – cca 210/ks, formát A5 

        plnofarebná tlač, obojstranná tlač 

        tvrdá väzba – lepená 

        finalizácia grafiky konečnej verzie 

 

     tlač pracovných listov:100 ks 

        počet strán – cca 50/ks, formát A5 

        čiernobiela tlač, farebná obálka, obojstranná tlač 

        mäkká väzba – spinka 

        finalizácia grafiky konečnej verzie 

 

     tlač infografiky: 500 ks 

        počet strán – 2/ks, formát A5 

        plnofarebná tlač, obojstranná tlač 

        finalizácia grafiky konečnej verzie 

         

 

4) Predpokladaná hodnota zákazky:   9948,8 EUR bez DPH 

   

       Predpokladaná hodnota zákazky, bola stanovená na základe cenového prieskumu trhu. Je 

maximálnou cenou na dodanie predmetu zákazky, vyjadrená sumou bez DPH. 

 
5)  Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

 Neumožňuje sa. 

 

6) Možnosť predloženia variantných riešení:   

 Neumožňuje sa.  

 

7) Trvanie predmetu zákazky alebo lehoty dodania: 

        Lehota dodania diela:  03.04.2019  

   

8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:  

 Neuplatňuje sa. 

 

9)  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v   ktorých sa 

 uvádzajú:  

9.1  Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov Európskej únie a z vlastných  zdrojov 

 EZÚS Via Carpatia s r. o. Predmet zákazky vzniká ako výstup aktivity projektu EU Cohesion 

 Policy: Read – Watch – Find (REWAFI) 

9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve, resp., 

 ktorá bude preložená úspešnému uchádzačovi.  

9.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúry  je 15 kalendárnych dní od  jej 

 doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 
10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky: 
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10.1 Osobné postavenie a podmienky účasti: 

 Uchádzač musí splniť podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1.) písm. e.) a 

f.) a zároveň verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f.). 

 § 32 ods. 1 písm. e.)  - je oprávnený poskytovať služby na požadovaný predmet zákazky – 

preukázaním dokladu o oprávnení poskytovať služby na požadovaný predmet zákazky – 

výpisom zo živnostenského registra, resp. výpisom z obchodného registra, príp. iný doklad. 

 § 32 ods. 1 písm. f.) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu – doloženým čestným vyhlásením 

 V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri,  

postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú 

informáciu.   

10.2 Ekonomické a finančné postavenie:   

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 33 

zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov: 

  Neuplatňuje sa. 

 

10.3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:   

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 34 

zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov: 

 Neuplatňuje sa. 

11) Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: 

 Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií – požiadavka verejného obstarávateľa je 

opísaná dostatočne v tejto výzve. 

12) Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky: 

 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač, 

ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu bez DPH ako konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH 

upozorní).  

13) Pokyny na vyhotovenie ponuky a obsah predkladanej ponuky: 

 Obálka s ponukou musí obsahovať nasledovné dokumenty:  

a) originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať, 

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra, resp. iný adekvátny 

doklad (predkladá fyzická osoba -podnikateľ), 

• výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky 

(predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v 

obchodnom registri), 

• elektronický odpis zo zoznamu hospodárskych subjektov – uchádzač zapísaný v zozname 

vedenom UVO.  

 b) Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 
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 c) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy 

 d) Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3 tejto výzvy 

 e)  Návrh zmluvy podľa prílohy č. 4 tejto výzvy   

 

14)  Označenie obalu ponuky: 

 Uchádzač vloží  ponuku podľa bodu 13. Obsah predkladanej ponuky, do nepriehľadnej obálky, ktorá 

musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 

- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1.) 

- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania  

- označenie heslom „súťaž  - Neotvárať“  

- označenie  zákazky „Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“ 

 

15)  Lehota a miesto na predloženie ponuky: 

 Lehota na predloženie ponuky do:   26.03.2019 do 15:00 hod.  

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, Námestie 

Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice – osobne, poštou, kuriérom  

 Elektronicky: tomas.malatinec@vucke.sk, s označením – „Tlač knihy, pracovných listov a 

infografiky“  a s označením „Neotvárať“ a následne zaslať poštou.  

 

16) Vyhodnocovanie ponúk: 

 Vyhodnocovanie ponúk  je neverejný akt a uskutoční sa dňa:    27.03.2019 od 09:00 hod.  

 Predpokladom úspešného vyhodnotenia sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa 

 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou 

 elektronickej komunikácie. 

17) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium: 

a)  najnižšia cena za predmet zákazky, príloha č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk – Návrh na 

plnenie kritérií.  

18) Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 03.04.2019 

 

19) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v 

 slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

 zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný 

 obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel:  

 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia záujemcu, podľa § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní.  

 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania 

 záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a 

 dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol 

 nepravdivé/skreslené informácie obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve, súvisiacich prílohách 

 a pokynoch pre uchádzačov na predkladanie ponúk. 
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 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. V 

 prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí 

 ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý 

 alebo tretí v poradí.  

20) Dátum zverejnenia/odoslania výzvy:  19.03.2019 

    

21)  Počet príloh celkom - 4: 

 Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

 Príloha č. 2 – Návrh  na plnenie kritérií 

 Príloha č. 3 – Návrh  zmluvy 

 Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie 

 

  

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 19.03.2019               

                                                                                                Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. v. r. 

                                                                                                     riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r .o. 
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke) 

 

I d e n t i f i k a č n é   ú d a j e   u ch á d z a č a 
 

Názov a sídlo verejného 

obstarávateľa:  

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r. o. 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Názov predmetu zákazky: „Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“ 

Postup zadávania zákazky: Postupom podľa §117  ZVO 

 
Obchodné meno uchádzača 
(obchodné meno uvádzať rovnako vo všetkých 
dokumentoch) 
 

 

 

Sídlo uchádzača 
 

IČO: 
 

DIČ: 
 

IČ DPH: 
 

Štatutárny zástupca uchádzača: 
 

Kontaktná osoba uchádzača pre tento postup VO: 
 

Telefón: 
 

E-mail: 
 

URL . internetová adresa: 
 

Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 

 

V .............................. dňa .............................. 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                    meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka 
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke) 

 

Návrh na plnenie kritérií 
 

 „Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“ 

 

                                                         

Obchodné meno uchádzača  

Sídlo uchádzača  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Štatutárny zástupca uchádzača:  

                

Cena bez DPH: ,- EUR 

Cena DPH (20 %): ,- EUR 

Cena s DPH: ,- EUR 

 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná 

v súlade s požiadavkami na predmet zákazky. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. a musí byť stanovená ako cena maximálna, 

zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. 

* ne-platca DPH vypĺňa stĺpec cena v EUR bez DPH.  

 

           

           

  V .............................. dňa .............................. 

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                    meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka 
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Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke) 

 
Čestné vyhlásenie 

 

        

„Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“ 
   

                                                           

Obchodné meno uchádzača 
 

Sídlo uchádzača 
 

IČO 
 

DIČ 
 

IČ DPH 
 

Štatutárny zástupca uchádzača 
 

                
Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemáme uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom 

zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 

 

 

 

V .............................. dňa .............................. 

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                    meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka 
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Príloha č. 4 – Návrh zmluvy  

 

ZMLUVA O DIELO  

uzavretá podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov  

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 Objednávateľ:   (ďalej len „objednávateľ“) 

Názov: Európske zoskupenie územnej spolupráce                                  
Via Carpatia s ručením obmedzeným  
(EZÚS Via Carpatia s r. o.) 

 Sídlo:    Námestie Maratónu mieru 1 
     042 66 Košice 
 Korešpondenčná adresa: Námestie Maratónu mieru 1 
     042 66 Košice 
 Štatutárny zástupca:  Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. - riaditeľka 
 IBAN:    ............................................. 
 IČO:    45230030 
 DIČ:    2023851126 
  Tel. č.:    +421 918 804 427  
 E-mail:    julianna.orbanmate@vucke.sk 
  
 Zhotoviteľ:   (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 Názov:    .............................................    
 Sídlo:    .............................................  
 Korešpondenčná adresa: ............................................. 
 Štatutárny zástupca:  ............................................. 
 IBAN:    ............................................. 
 IČO:    ............................................. 
 DIČ:    ............................................. 
  Tel. č.:    .............................................    
 E-mail:    ............................................. 
  
 Zmluvné strany sa dohodli na úprave vzájomných vzťahov v súvislosti s vytvorením diela – tlač 

knihy, pracovných listov a infografiky.  
   

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zmluvné strany sa touto zmluvou dohodli na úprave vzájomných vzťahov vznikajúcich 
v súvislosti s tlačou knihy, pracovných listov a infografiky, ktoré vznikajú v rámci projektu EU 
Cohesion Policy: Read – Watch – Finad (REWAFI) , ktorý koordinuje EZÚS Via Carpatia s r. o..  
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1.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa za odmenu, dohodnutú 
v článku III tejto zmluvy, tlač knihy, pracovných listov a infografiky. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa obsahu a rozsahu dohodnutého v článku II tejto 
zmluvy. 

Čl. II 
DIELO 

2.1 Dielom je:  tlač knihy:    200 ks 
        počet strán – cca 210/ks, formát A5 
        plnofarebná tlač, obojstranná tlač 
        tvrdá väzba – lepená 
        finalizácia grafiky konečnej verzie 

    tlač pracovných listov:  100 ks 
        počet strán – cca 50/ks, formát A5 
        čiernobiela tlač, farebná obálka, obojstranná tlač 
        mäkká väzba – spinka 
        finalizácia grafiky konečnej verzie 

    tlač infografiky:  500 ks 
        počet strán – 2/ks, formát A5 
        plnofarebná tlač, obojstranná tlač 
        finalizácia grafiky konečnej verzie 

2.2 Miesto a čas dodania diela:  

Termín dodania diela je do 03.04.2019. 

 Miesto dodania je Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r. o., Námestie 
Maratónu mieru 1, 042 66 Košice. 

2.3 Technické pomôcky potrebné na zhotovenie diela sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľ. 

Čl. III 
ODMENA 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške ................ € (slovom: 
......................... EUR) na číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

3.2 Nárok na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi splnením všetkých dohodnutých 
zmluvných podmienok uvedených v článku I a II tejto zmluvy. 

3.3  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní od doručenia 
faktúry. 

Čl. IV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 



Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, 

Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice 
 
 

 „Tlač knihy, pracovných listov a infografiky“  

4.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.2 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy 
a zhotoviteľ jeden rovnopis tejto zmluvy. 

4.3 Zmluvu je možné zrušiť po vzájomne dohode zmluvných strán a akákoľvek zmena tejto zmluvy 
je možná len vo forme očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve na základe dohody 
zmluvných strán. 

4.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými  
vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V ....................... dňa .........................                      V ......................... dňa ....................... 
          

         Objednávateľ           Zhotoviteľ 

.........................................................            ........................................................... 
                  Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. 
                                      riaditeľka  
                                  EZÚS Via Carpatia s r.o. 

 


