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Výzva na predkladanie ponúk  
v zmysle §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov 
         
 
1.    Identifikácia verejného obstarávateľa: 

1.1 Názov:  Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov 
1.2 IČO:   00162663 
1.3 DIČ:  2020506752 
1.4 Poštová adresa:     Komenského 12, 075 01 Trebišov 
1.5 Kontaktné miesto:   Stredná odborná škola, Komenského 12,  

075 01 Trebišov 
1.6 Kontaktná osoba:    RNDr. Juraj Seiler 
1.7 Tel.:  056/668 1310    
1.8 E-mail: skola@sostv.sk 
1.9 Web:  http://www.sostv.sk// 

 
2.    Predmet zákazky: 

  2.1       Názov zákazky:    Zabezpečenie grafického spracovania a tlače publikácií 
2.2 Druh zákazky: poskytovanie služieb  
2.3 Miesto uskutočnenia zákazky:   
   NUTS kód: SK042 Košický kraj 
 
2.4 Opis zákazky:   
 Grafické spracovanie a tlač publikácií dvoch odborných publikácií 

k pilotným kurzom na akreditáciu  
 
2.4.1 Špecifikácia publikácie: 

• plnofarebná tlač publikácie 
• formát A4 
• rozsah 30 – 50 strán textu doplneného obrázkami 
• mäkký obal 
• špirálová väzba 

 
2.4.2. Rozsah: 

  2 publikácie (2 pilotné kurzy na akreditáciu) * 50 kusov 
 
2.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na spresnenie podmienok a úpravu 

rozsahu zmluvy na základe porovnania návrhu s rozpočtom projektu  
 

2.6 Variantné riešenia: Nepovoľujú sa 



 

2.7 Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH:  1833,33 € 
2.8 Doba plnenia:   09/2013 – 10/2013  

 
3. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:  

3.1 Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Zákazka bude 
financovaná z finančných zdrojov európskeho sociálneho fondu, štátneho 
rozpočtu SR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zálohové platby 
poskytnuté nebudú. Cena zákazky bude hradená na základe faktúr – 
daňových dokladov. 

 
3.2 Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:      

 neuvádza sa. 
3.3 Podmienky účasti 
3.3.1 Uchádzač musí predložiť doklad, na základe ktorého je oprávnený 

poskytovať služby. Doklad postačí predložiť ako neoverenú kópiu. 
 
 
4. Požiadavky na obsah ponuky: Okrem dokladu podľa bodu 3.3.1 tejto výzvy 

požadujeme, aby ponuka uchádzača obsahovala cenový návrh v zmysle uvedeného 
v bode 5. 

 
5. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: verejný obstarávateľ požaduje stanoviť 

cenu za zabezpečenie grafického spracovania a tlače publikácií v rozsahu uvedenom 
v bode 2.4.  

 
6. Kritériá vyhodnotenia ponúk:  Najnižšia cena 
 
7. Podmienky predkladania ponúk 

7.1 Miesto na predkladanie ponúk:  Stredná odborná škola, Komenského 12, 
075 01 Trebišov; skola@sostv.sk   

7.2 Lehota na predkladanie ponúk:  Ponuky požadujeme predložiť najneskôr do 
20.09.2013 do 10:00 hod. 

 
8. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky viazané: vyhodnotenie ponúk 

predpokladáme vykonať najneskôr do 23. 09. 2013 
 

9. Doplňujúce informácie 
9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje komunikáciu v slovenskom jazyku. 

 
 
Dátum:   10.09.2013                                                                                                                                                              
 
 
Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa: 
RNDr. Juraj Seiler 
riaditeľ školy 
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