
 
V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk 

zákazka s nízkou hodnotou a elektronickou aukciou prostredníctvom systému 

EVOservis.sk 

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

Vydanie printových publikácií mikroprojektu Literárno-historické 

chodníčky Beskydami (brožúra, pexeso, záložka)  
 

Názov mikroprojektu: Literárno-historické chodníčky Beskydami  

Mikroprojekt realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja - 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  
 Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0046  

           

         1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Krajská knižnica v Žiline  

Sídlo:   Ul. A. Bernoláka 47  

IČO:     00185752 

DIČ:     2020671719 

Telefón: 041/ 7232745  

Stránkové dni: pondelok – piatok od 8,30 hod. do 15,00 hod.   

      Kontaktná osoba: Jana Eliašová    

      e- mail: eliasova@krajskakniznicazilina.sk  

 

2. Názov predmetu zákazky: Vydanie printových publikácií mikroprojektu 

Literárno-historické chodníčky Beskydami (brožúra, pexeso, záložka) 

 

3. Podrobný opis predmetu zákazky - špecifikácia publikácií:  

 

1. Vydanie bilingválnej publikácie Literárno-historické chodníčky Beskydami  
Počet:  1 000 exemplárov (1 titul)  

Rozmery: formát 210 mm x 118,8 mm  

Tlač: 4+4 farebná obojstranná tlač   

Väzba: V4 - brožovaná (šitá + lepená)  

Papier: obálka: GSM 350,00 krieda, zamatové lamino, vnútro - GSM 170,00 

krieda (typ Artic volume)   

Rozsah: počet strán: 240 (všetky texty budú súčasne v slovenskom a poľskom jazyku - 

zalomenie na 2 stĺpce). 
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Popis obsahu publikácie: publikácia bude kombináciou textu, fotografií a ilustračnej 

mapy s identifikáciou miesta pamätihodností.   

Cena zahŕňa: kompletné grafické spracovanie publikácie včítane obálky, vyhotovenie 

ilustračnej mapy regiónov (so zakreslením miesta pamätihodností), jazykovú úpravu 

textu po zalomení, predtlačovú prípravu, tlač a dodanie publikácie (včítane balenia).  

 

(zadefinovanie regiónov: Žilinský samosprávny kraj: 1. región Horné Považie: okresy 

Žilina, Bytča, 2. región Turiec: okresy Martin, Turčianske Teplice, 3. región Kysuce: 

Čadca, Kysucké Nové mesto; 4. región Orava: okres Námestovo + Subregión Bielsky: 

powiaty: 1. Cieszyńsky, 2. Bielsky, 3. Žywiecky, 4. Bielsko-Biała 

Termín dodania publikácie: najneskôr 1.12.2017  

 

 

2. Vydanie bilingválneho detského pexesa Chodníčky Beskydami s najkrajšími 

detskými ilustráciami pamätihodností regiónov 

Počet: 7 000 exemplárov (1 titul)   

Rozmery: 690 mm x 310 mm                   

Tlač: 4+4 farebná obojstranná tlač   

Papier: kartón GSM 350,00, obojstranný lesklý lak proti oteru 

Popis obsahu publikácie: 32-párové pexeso z detských ilustrácií s popisom na každom 

políčku (meno dieťaťa a popis ilustrácie) s lištou.  

   

Cena zahŕňa: kompletné grafické spracovanie publikácie, včítane jazykovej úpravy 

textu po zalomení, predtlačovú prípravu, tlač a dodanie publikácie s bigovaním.   

Termín dodania publikácie: najneskôr 10.11.2017 

 

 

3. Vydanie bilingválnej záložky Chodníčky Beskydami s najkrajšími detskými 

ilustráciami pamätihodností regiónov 

Počet: 10 000 exemplárov v 2 tituloch (2 návrhy po 5 000 ks)  

Rozmery: 210 mm x 50 mm 

Tlač: 4+4 farebná obojstranná tlač   

Papier: kartón GSM 350,00, obojstranné lesklé lamino + výsek   

Cena zahŕňa: kompletné grafické spracovanie publikácie, včítane jazykovej úpravy 

textu po zalomení, predtlačovú prípravu, tlač a dodanie  

Termín vyhotovenia: najneskôr 10.11.2017 

 

Upozornenie:  

Kompletné podklady (texty, fotografie, ilustrácie, kresby a logá v e-verzii v 

požadovanej kvalite) budú dodané víťazovi do 20.9.2017. 

Vykonanie diela v printovej verzii nie je možné bez predchádzajúceho odsúhlasenia 

konečnej elektronickej verzie diela objednávateľom, a to písomnou formou. 

                  

 CPV kódy: 22458000-5 Tlačoviny na objednávku, 22900000-9 Rôzne tlačoviny, 

 30192700-8 Tlačoviny, 22150000-6 Brožúry 22160000-9 Brožované knihy, 

 79971200-3 Knihárske služby, 79971000-1 Knihárske služby a apretácia 

 (dokončovanie), 79822500-7 Grafické návrhy, 60000000-8- Dopravné služby(bez 

 prepravy odpadu) 

 

  



 

4.   Termín a miesto dodania predmetu zákazky:  

 Miesto zákazky: Krajská knižnica v Žiline, Ul. Bernoláka 47, 011 77 Žilina   

 Termín dodania predmetu zákazky: 

- Vydanie bilingválnej publikácie Literárno-historické chodníčky Beskydami - 

do 1.12.2017 

- Vydanie bilingválneho detského pexesa Chodníčky Beskydami s najkrajšími 

detskými ilustráciami pamätihodností regiónov - do 10.11.2017 

- Vydanie bilingválnej záložky Chodníčky Beskydami s najkrajšími detskými 

ilustráciami pamätihodností regiónov - do 10.11.2017 

  

5.   Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo  

 Pridelenie zákazky podlieha schváleniu procesu verejného obstarávania kontrolným 

 orgánom pred vystavením objednávky.    

       

6. Predpokladaná cena zákazky: 5 366,28 EUR bez DPH 

 Cenové ponuky prosíme predkladajte v mene: EUR 

V cenovej ponuke uvádzajte celkovú konečnú cenu za plnenie predmetu zákazky 

(s DPH). 

  

7. Kritéria výberu zákazky: najnižšia celková konečná cena za splnenie predmetu 

zákazky (s DPH).        
 

8. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: prostredníctvom systému 

Evoservis.sk do 8.9.2017 (9:00) s následnou e-aukciou. 

 

9.   Lehota na oznámenie výsledkov: obstarávateľ e-mailom oznámi do 15.9.2017 

- úspešnému uchádzačovi o prijatí jeho ponuky k danému predmetu zákazky; 

- ostatným účastníkom, že ich ponuky boli neúspešné.  

 

10. Podmienky pre realizáciu dodávky:  

a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po 

splnení predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho 

účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca 

faktúry: Krajská knižnica v Žiline, splatnosť faktúry: 30 dní  

b) Objednávateľ požaduje originál faktúry v písomnej podobe. Dodávateľ je povinný 

uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým 

položkám. 

c) Obstarávateľ umožňuje dodávateľovi fakturovať zákazku po ucelených častiach tak, 

ako boli dodané (kniha, záložka, pexeso). 

d) Dodávateľ sa zaväzuje podstúpiť výkon kontroly/auditu/overenia, súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek po dobu platnosti a účinnosti  

Zmluvy o poskytnutí finančné príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť.  

   

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

a) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak 

nebudú rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa.  



c) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky 

nevyhnutné pre realizáciu zákazky.  

d) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii 

predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať. 

e) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny dopravu na miesto plnenia.  

f) Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a 

objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

g) Stanovený finančný limit oprávnených nákladov na splnenie predmetu zákazky - 

disponibilné zdroje 6.420,00 € s DPH. 

 
      

                                                 

V Žiline, 25.8.2017    Mgr. Katarína Šušoliaková 

                                                                                                          Krajská knižnica v Žiline 

                                                                                                                       riaditeľka   


