
V Ý Z V A 
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov 

na dodanie tovaru a súvisiacich služieb 
„Tla č publikácií a časopisov“ 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Ústav pamäti národa  
Sídlo: Námestie slobody č. 6, 817 83 Bratislava 15 
Zastúpený: Ivan Petranský, PhD. - predseda Správnej rady 
IČO: 37977997 
DIČ: 2021736365, nie sme platcami DPH  
Tel.: 02/ 593 00 366 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch: v čase od 9.00 do 15.00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č 25/2006 Z.z. 
 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:  
Mgr. Katarína Szabová  
Tel.: 02/ 593 00 332 
Fax: 02/ 593 00 391 
E-mail: szabova@upn.gov.sk 

 
2.  Typ zmluvy: zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Slovník spoločného obstarávania: 88442 -Tlačiarenské služby 
 
3.  Miesto dodania: Námestie slobody č. 6, 817 83 Bratislava 15 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Opis tovaru: "tlač publikácií a časopisov s dovozom" -  Súťažné podklady podľa 
prílohy č. 1 

 
5.  Možnosť predloženia ponuky: iba na celý predmet zákazky 
 
6.  Variantné riešenie: predmet obstarávania možno rozdeliť na nízkonákladovú tlač a 

viacnákladovú tlač 
 
7. Poskytovanie súťažných podkladov:  

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese: 
uvedenej v bode č.1, 
mailom na e-mail holecova@upn.gov.sk, 
v pracovných dňoch v podateľni od 12. 3. 2010 do 18. 3. 2010,  
v pracovnom čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. 
Spôsob prevzatia: osobné prevzatie alebo zaslanie poštou. 

 
8.  Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa  



 
9.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:  

a/ deň 31. 3. 2010 do 13.00 hod., 
b/ doručenie poštou na adresu uvedenú v bode č.1 tejto výzvy a osobné podanie na 
uvedenej adrese "Podateľňa" - prízemie - s označením obálky "Ponuka", 
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v €ur, 
d/ ponuka obsahuje návrh zmluvy,  
referencie; prezentačné výrobky – výstupy: publikácie, tlačoviny atď; odkaz  
na webstránku s ukážkou tlačiarenskej produkcie  
  

10. Otváranie ponúk: 31. 3. 2010 o 14.00 hod. 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 

doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia), doplnený podľa § 26 
ods.1, písm.b, c zákona alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
podľa §128 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z., 
doklad, technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods.1 písm.a zákona  
č. 25/2006 Z. z. 
 

12. Podmienky financovania: 
a/ dodávateľovi sa neposkytne preddavok, 
b/ predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  
v lehote splatnosti faktúr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 
13. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2011 
 
14. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

a/ cena s DPH /bez DPH/, 
b/ lehota dodania po zadaní zákazky,  
c/ kvalita a referencie. 
 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Podmienky súťaže: Ponuka uchádzača bude zo súťaže vylúčená v prípade,  
že navrhovaná cena bude vyššia, ako je stanovený finančný limit pre podprahovú 
zákazku, § 4, ods. 4 písm. a zákona č.25/2006 Z. z.  

 
Dôvody na zrušenie súťaže: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky  
z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

  
     Terézia Holecová 
 zodpovedná za verejné obstarávanie 


