
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obchodné meno záujemcu 
 
 
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka             Vybavuje / tel.   Košice    
               Ing.Papíková /0552343421                25.05.2021 

 
Vec :  
Výzva na predkladanie cenovej ponuky/Výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 
      Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 a § 6 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto  
vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
 
1.) Názov predmetu zákazky:   

„Grafické a tlačiarenské služby v rámci projektu NFP - DSV OPENMED“ 
 

2.) Opis predmetu zákazky: 

Grafický návrh a tlač posteru vo forme banneru  20 ks - 80x120cm, banner, plnofarebná tlač,  
tlač dotazníkov A3/A4 20 str. 1000 ks, 1+1, 80 gr. BO, 2xspinka,  
tlač dotazníkov A3/A4 28 str. 1000 ks, 1+1, 80 gr. BO, 2xspinka,  
tlač informovaných súhlasov 2000ks - A4, 10 str,1+0, 80gf. BO, spinka v rohu,  
tlač dotazníkov A4 3000 ks - A4, 1+0, 80 gr. BO - A4, 80g. BO, 4+0   
vrátane súvisiacich služieb, predovšetkým dodania predmetu zákazky na miesto plnenia, zabalenie 
tovaru. 
 

3.) Kód CPV: 79800000-2 – Tlačiarenské a príbuzné služby 

 
4.) Spôsob predkladania cenových ponúk:  e-mailom na adresu jana.papikova@upjs.sk  

 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
 

najneskôr do 31.5.2021 do 15:00 hodiny 
 

6.) Obsah ponuky:  
a. Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
b. Vyplnená príloha č.1 tejto výzvy: ocenený zoznam položiek, spracovaný podľa prílohy č. 1 

k tejto výzve s uvedením jednotkových cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú 
zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH 

 
7.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH:  

Výsledok prieskumu trhu je podkladom pre výpočet PHZ, zároveň môže byť podkladom aj pre 
zákazku s nízkou hodnotou, ak sa na základe poskytnutých informácií potvrdí PHZ zodpovedajúca 
zákazke s nízkou hodnotou 
 

8.) Termín zadania zákazky: predpoklad k 1.6.2021 

 
9.) Lehota plnenia predmetu zákazky: plnenie je predpokladané do 30.06.2023 
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Miesto plnenia: Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Tr. SNP 1, 040 11  Košice 

 

10.) Uzavretie zmluvy: nie – objednávka 

 

11.)    Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia jednotková cena za dodanie predmetu zákazky 

v EUR s DPH 
 

12.)   Informácia o vyhodnotení ponúk: 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle 
informáciu o výsledku hodnotenia ponúk, že neuspel. Úspešnému uchádzačovi následne verejný 
obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky. 
  
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na 

úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

Dokumentácia zadávania zákazky podlieha povinnej administratívnej a finančnej kontrole zo strany 

poskytovateľa NFP (RO/SO).  

Vystavenie objednávky na predmet zákazky, spolufinancovaný z NFP EÚ, bude možné až po 

kladnom vyjadrení kontroly, podľa predchádzajúcej vety zo strany poskytovateľa NFP (RO/SO). Ak 

výsledok uvedenej kontroly nebude zo strany poskytovateľa NFP (RO/SO) kladný a výsledky 

administratívnej a finančnej kontroly neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých na základe 

zrealizovanej zákazky, objednávateľ má právo nevystaviť objednávku bez akýchkoľvek sankčných 

dôsledkov. 

 
13.) Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet, vlastné zdroje 

 
 

14.) Pracovník poverený zadávaním zákazky: 

 Ing. Jana Papíková, jana.papikova@upjs.sk, +421 55 234 3421 
 

15.) Prílohy k výzve: 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka s jednotkovými cenami, 
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu. 

 
 

 

                                      

                                                        

        .....................................................    
                                                                                                          podpis predkladateľa 
                                                            (alebo ním povereného zástupcu) 
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