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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

  

EZÚS Via Carpatia s r.o., ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade 

s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky zákazky  s 

názvom 

 

„ Reprografické služby “ 

1. Identifikácia :  

V rámci  projektu Coordination and Communication Project – Cserehát AP – CCP,  kód 

projektu SKHU/1802/3.1/006, Aktivita  - Communication, číslo rozpočtovej položky 5.6 

Other services  - v rámci Programu spolupráce Interreg V- A Slovakia – Hungary 

Coordination Programme.   
 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: EZÚS Via Carpatia s r.o. 

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

Štatutárny zástupca:  Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – riaditeľka 

IČO: 45230030 

      DIČ:  2023851126 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Bérešová 

Tel.:   055/726 83 93 

E-mail: andrea.beresova@vucke.sk 

Internetová stránka: www.viacarpatia.eu 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu.:    IBAN SK30 0200 0000 0041 3073 6356  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Nám. Maratónu mieru 1,  042 66 Košice        

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Andrea Bérešová    

4. CPV kód:   79520000-5 reprografické služby 

5. Predmet obstarávania a opis zákazky: 

Predmetom zákazky je realizácia reprografických služieb, vrátane grafického návrhu a  

dodania celého predmetu zákazky na miesto určenia. Špecifikácia jednotlivých  položiek je 

uvedená v Prílohe č.1: Cenová ponuka uchádzača  tejto výzvy.  Obstarávateľ plánuje 

realizovať zákazku v  etapách  v období od 1.6.2020 do 31.07.2022. V priebehu mesiaca, 

máj 2020 plánuje obstarať položky: 12 billboardov, 12 posterov, 12 roll-up-ov a reklamné 

predmety.  Podľa požiadaviek obstarávateľa je potrebné aplikovať a dodržať povinné prvky, 

logá, texty Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia – Hungary Coordination 

Programme.      
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: nie je stanovená  
 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: EZÚS Via Carpatia s r.o., Nám. Maratóna mieru 

1, 042 66 Košice 

8. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja, 

bezhotovostným prevodom, na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti do 30 dní 

od jej obdržania.  

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  do 22.05.2020   
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10. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 9, v 

slovenskom jazyku a to prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky alebo ponuku 

doručí osobne, v uzavretej obálke  s označením: 

a. Poštové doručenie: 

• Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo) 

• „NEOTVÁRAŤ“ 

• Heslo: „ Repro “ 

Na adresu verejného obstarávateľa : 

Názov verejného obstarávateľa : EZÚS Via Carpatia s r.o.   

Sídlo: Nám. Maratónu mieru 1,  PSČ: 042 66  Košice 

b. Mailom na 

• E-mail andrea.beresova@vucke.sk 
 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk:  najnižšia celková cena za  celú zákazku  

12. Pokyny na zostavenie ponuky:  

zaslať v lehote na predkladanie ponúk vyplnenú prílohu výzvy – Cenová ponuka 

uchádzača,  

13. Otváranie ponúk:  25.05.2020,  o 13,00 hod. EZÚS Via Carpatia s r.o.,  

Nam. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

14. Postup pri otváraní ponúk: najnižšia celková cena za celú zákazku 

15. Lehota viazanosti ponúk: do 31.07.2022 

16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Andrea Bérešová, 

 kontakt:, andrea.beresova@vucke.sk,  

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ plánuje  vystaviť 

zmluvu na dodanie služby s úspešným uchádzačom na základe vyhodnotenia zaslaných 

cenových ponúk a dokladu o oprávnení poskytovať službu.   

18. Neumožňujú sa predkladať variantné riešenia. 

19. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva na dodanie 

služby  

 

Prílohy:  

Príloha č.1: Cenová ponuka uchádzača 

Príloha č.2: Návrh zmluvy  

Príloha č.3: Manuál – Visibility guide Programu SKHU 
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