
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 

 
V Ý Z V A  

č. 4/2012  
na predloženie ponuky 

 
Vec:  Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky na dodanie 

propagačných katalógov, tričiek, šiltoviek, reflexných pásiek, igelitiek, 
darčekových balení 

- výzva na predloženie ponuky 
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov zverejňuje v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou 
hodnotou podľa §102 uvedeného zákona a článku 4 ods. 4 v spojení s článkom 7 vnútorného 
predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 15/2011 (smernica o zadávaní zákaziek 
s nízkou hodnotou) v znení vnútorného predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí      
č. 16/2011 a vnútorného predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 29/2011. 

 

výzvu na predloženie ponuky 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:      Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Sídlo:      Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 
Zastúpený:      JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda 

Telefón:      00421 2 572 005 25 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu:      7000245878/8180 
IČO:      30798868 

DIČ:      2022105239     

 

2.  Predmet zákazky: 
 

Zákazka na dodanie tovaru: propagačné katalógy, tričká, šiltovky, reflexné pásky, igelitky, 
darčekové balenia. 



Zákazka je vymedzená ako zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3.  Opis predmetu zákazky: 
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je orgánom štátnej správy pre oblasť týkajúcu sa 
vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí a štátnu podporu Slovákov 
žijúcich v zahraničí. Cieľom obstarania predmetu zákazky je zabezpečenie požadovaných 
propagačných materiálov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré umožnia jeho 
plnohodnotné prezentovanie sa širokej verejnosti a svojim partnerom na Slovensku 
i v zahraničí najmä v súvislosti so zabezpečením (spolu)organizovania kultúrnych podujatí 
a plnením ďalších úloh v zmysle slovenskej legislatívy a príslušných uznesení vlády SR. 

 

4.  Od úspešného uchádzača sa očakáva: 
 

a) dodanie 500 ks propagačného katalógu, ktorý spĺňa tieto požiadavky: 

• počet strán 8, 

• rozmer 25 x 25cm, 

• gramáž papiera 250gr, 

• tlač 4/4 CMYK, 

• papier lesklý, 

• matný lak (OCHRANA PROTI ODTLAČKOM), 

• parciálny lak lesklý na obálke, 

• grafické zalomenie a spracovanie fotiek. 
 

b) dodanie 500 ks propagačného katalógu, ktorý spĺňa tieto požiadavky: 

• počet strán 12, 

• rozmer A4, 

• gramáž papiera 250gr, 

• tlač 4/4 CMYK, 

• papier lesklý, 

• matný lak (OCHRANA PROTI ODTLAČKOM), 

• parciálny lak lesklý na obálke, 

• grafické zalomenie a spracovanie fotiek. 
 

 
 



c) dodanie 100 ks polokošiel, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: 

• 25ks M, 50ks L, 25ks XL, 

• farba biela, 

• gramáž bavlny 190 gramov, 

• 100% bavlna, 

• potlač 2 farebná – tmavomodrá (navy), červená. 
 

d) dodanie 100 ks šiltoviek, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: 

• 5 panelová s možnosťou nastavenia veľkosti, 

• 100% bavlna, 

• farba modra (navy), 

• potlač 1 farebná – biela. 
 

e) dodanie 300 ks reflexných pásiek samozvinovacích, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: 

• rozmer 30 x 340 mm, 

• farba – žltozelená, 

• potlač 1 farebná – tmavomodrá. 
 

f) dodanie 100 ks igelitiek, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: 

• rozmer 35 x 45 cm, 

• farba – biela, 

• potlač 1 farebná – tmavomodrá. 
 

g) dodanie 100 ks darčekových balení (obal, pero, ceruzka), ktoré spĺňajú tieto 
požiadavky: 

• koženkový obal/peračník rozmer 16,6 x 6 x 2 cm, 

• razba na obal 

• guľočkové pero, ceruzka – materiál kov/koža, 

• gravír na pero/ceruzku. 
 

5. Miesto a lehota plnenia: 
 
Miesto:  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 
 
Lehota:  máj 2012 – dodanie tovaru 



 

6.  Cena a spôsob určenia ceny: 
 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v mene euro a podľa zákona č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov špecifikovaná ako maximálna, ktorá zahŕňa všetky 
náklady spojené s predmetom zákazky vrátane dodávky na miesto určenia.  
Cena musí byť uvedená v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková 
cena bez DPH, cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie spôsob navrhovanej 
ceny celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

Maximálna cena za predmet zákazky musí byť v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov nižšia ako 10 000 EUR. 

 

7.  Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
 

a) cenovú ponuku za poskytnutie služby: 

• cenovú ponuku bez uplatnenia zliav, 

• cenovú ponuku s uplatnením zliav, ak je to relevantné,  
b) profil spoločnosti spolu s fotokópiou aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v 

predmete zákazky, 
c) grafické vyobrazenie ponúkaného tovaru (šiltovka, tričko, igelitka, reflexná páska). 

 
8.  Ponuku predložte v lehote do:  13. 4. 2012 (15.00 hod.) 
 
Písomne na adresu: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

  Radlinského 13, 817 80 Bratislava 

  v zalepenej obálke s uvedením „Prieskum trhu – neotvárať“ 
Kontaktná osoba: Daniel Demjén  

  tel. +421 2 57 20 05 25 

  e-mail: daniel.demjen@uszz.gov.sk 

 

9.  Hodnotenie ponúk:  
Kritériom na posúdenie predmetu zákazky je primeranosť vynaložených nákladov na 
obstaranie predmetu zákazky jeho kvalite a cene v zmysle §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prieskum trhu sa vykonáva tiež v súlade s ustanoveniami vnútorného predpisu Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí č. 15/2011 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v znení 
vnútorného predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 16/2011 a vnútorného 
predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 29/2011. Vnútorné predpisy sú 
uverejnené na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (www.uszz.gov.sk). 



Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s najnižšou cenou za predpokladu, že spĺňa všetky 
požadované špecifikácie uvedené v bodoch 4 a 7 tejto výzvy. Úrad pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí pritom pri vyhodnotení môže rozhodnúť, že ako úspešná bude vyhodnotená 
ponuka s najnižšou cenou jednotlivo v prípade každého z požadovaných tovarov osobitne 
(propagačný katalóg 1, propagačný katalóg 2, šiltovky, reflexné pásky, igelitky, darčekové 
balenia) – t. j. 1 až 5 úspešných uchádzačov alebo ponuka s najnižšou cenou v súčte za všetky 
požadované tovary spolu – t. j. len 1 úspešný uchádzač. 

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si vyhradzuje právo zrušiť obstaranie tejto zákazky, 
ak ani jeden z uchádzačov nebude spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 4 a 7 tejto výzvy. 


