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VÝZVA  

na predloženie ponuky o poskytnutí služby (nie bežne dostupnej) v rámci postupu verejnej súťaže podľa  
§ 117 – Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom 
 

„Propagačné materiály“ 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní:  

Názov:   Klaster AT+R z.p.o. 

Sídlo:   Južná trieda 95, P.O.BOX B45, 040 01 Košice 

IČO:    45 733 694 

DIČ:                               2023 084 558 

Nie sme platcami DPH. 

Kontaktná osoba:  Anna Šmidová 

Telefón:   +421 55 6834114 

e-mail:     

 

2.  Názov predmetu zákazky: Propagačné materiály 

 
3. Miesto poskytnutia a dodania zákazky: Južná trieda 95, 040 01 Košice, Slovenská republika 

 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

Požiadavka na dodanie a poskytnutie služby: 
 

1) Perá s potlačou v počte 1 500 ks 
2) Kľúčenky so svetlom a s potlačou v počte 1 500 ks 
3) Poznámkové bloky s potlačou na každom liste (minimálne 50 listov) v počte 1 500 ks 
4) Banery roll-up 200x80 cm, vrátane tašky na prepravu v počte 3 ks 
5) Brožúra o Klastri AT+R, 21x20cm, vnútro 12 strán, 150 g matný, plnofarebná tlač, obálka 300 g matný, 

plnofarebná tlač V1 v angličtine, v počte 3 000 ks, vrátane anglickej jazykovej korektúry 
 
Text na potlač: „Klaster AT-R“ a logo klastra (viď. hlavička tejto Výzvy) 
 
  

 
Slovník spoločného obstarávania (CPV):          

79341000-6 Propagačné služby 

79342000-3 Marketingové služby 

 
 
Dátum dodania: 15.03.2017  
 

 
5.  Predpokladaná hodnota zákazky:    5 784,00 bez DPH 
                                                               Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 
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6. Možnosť rozdelenia ponuky: nie 
 
 
7. Variantné riešenie: neprípustné 

 
 

 8. Lehota na uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom: 10.02.2017 
 
 
 9. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2017 
 
 
10. Predkladanie ponúk: 
      a) lehota na predloženie ponuky: dňa 26.01.2017 do 10,00 hod. (miestneho času) 

   Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode  
   1 tejto výzvy 
b) označenie ponuky (obálky): Súťaž – Neotvárať! 
                                                „Propagačné materiály“ 
c) jazyk ponuky: v štátnom jazyku SR 
d) mena ponuky: euro 
e) uvedie obchodný názov, IČO, DIČ a sídlo uchádzača 
f) podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí služby 
g) Návrh na plnenie kritérií 
 
 

11.Podmienky financovania:  

 
Zákazka musí byť realizovaná v súlade s projektom „Podpora inovačných aktivít a medzinárodných projektov 
Klastra ATR“, ktorý bude spolufinancovaný v rámci dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových 
organizácií (schéma pomoci de minimis) DM – 18/2014 v znení dodatku č.2. 
 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 
30 kalendárnych odo dňa jej doručenia. 
 
 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
      Najnižšia cena v EUR.  
      Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 

 
    
 

13. Ďalšie informácie: 

13.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila a nebolo ich možné predvídať, 
alebo ak celková cena za predmet zákazky presiahne stanovený limit finančných prostriedkov 
pridelených na predmet zákazky, ktorého výška sa rovná výške predpokladanej hodnoty zákazky. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená na základe prieskumu trhu 
v relevantnom čase. 
 
13.2 Uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so službami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Subsidy contract-u, resp. Partnership agreement-u, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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Prílohy:  
 
- Návrh Zmluvy o poskytnutí služby – príloha č. 1 
- Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 2 
 

 

 

 

 

 

 
V Košiciach, dňa 19.01.2017 
 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Jaromír Jezný, PhD. 

                                                                                                      predseda správnej rady 


