
Zákazka na výber dodávateľa informačno-propagačných publikácií, 
letákov, záložiek v rámci mikroprojektu financovaného zo zdrojov 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-
2020.  

Názov verejného obstarávateľa: Kysucká knižnica v Čadci  
Sídlo: ul. 17.novembra 1258,022 01 Čadca  
IČO: 36145068 
 
 
 
Názov zákazky : 

Grafický návrh, úprava a tlač informačno-propagačných publikácií, letákov, záložiek 

Kľúčové slová : 

tlač, tlačiarenská služba, grafika, publikácia, leták, záložka 

CPV  

• 79822500-7 - Grafické návrhy 
• 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby 

• 79810000-5 - Tlačiarenské služby 

Druh: Služba  

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Grafický návrh, úprava a tlač dvojjazyčných (SK,PL) informačno-propagačných publikácií, 

letákov, záložiek v rámci mikroprojektu financovaného zo zdrojov Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.  

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

Názov Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 
Publikácia SK/PL  ks  

  
700  

Publikácia PL/SK  ks  
  

400  

Leták SK/PL  titul  
  

39  

Leták SK/PL – náklad 1 titulu  ks  
  

500  

Leták SK/PL – náklad všetkých titulov  ks  
  

19500  

Leták PL/SK  titul  
  

4  

Leták PL/SK – náklad 1 titulu  ks  
  

500  

Leták PL/SK – náklad všetkých titulov  ks  
  

2000  

Leták 2 SK/PL  ks  
  

500  

Leták 2 PL/SK  ks  
  

500  

Leták SK  ks  
  

500  

Leták PL  ks  
  

500  



Názov Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 
Záložka  druh  

  
8  

Záložka – náklad 1 záložky  ks  
  

500  

Záložka – náklad všetkých záložiek  ks  
  

4000  

 

 

 

 

Názov 

 

 

 

 

Hodnota / charakteristika 
Publikácia SK/PL – 

formát  
B5 - 176x250 mm  

Publikácia SK/PL - 

väzba  
V2 - lepená väzba- mäkká väzba  

Publikácia SK/PL - 

obálka  

lesklá jednostranne laminovaná (315 g/m2); farebná tlač na lícnej 

častí  

Publikácia SK/PL - 

vnútro  

30 vnútorných strán/15 listov; papier lesklý (115 g/m2); farebná tlač 

obojstranná  

Publikácia PL/SK - 

formát  
B5 - 176x250 mm  

Publikácia PL/SK - 

väzba  
V2 - lepená väzba-mäkká väzba  

Publikácia PL/SK - 

obálka  

lesklá jednostranne laminovaná (315 g/m2); farebná tlač na lícnej 

častí  

Publikácia PL/SK - 

vnútro  
30 strán/15 listov; papier lesklý (115 g/m2); farebná tlač obojstranná  

Leták SK/PL - papier  formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná  

Leták SK/PL - 

skladačka  
zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm;  

Leták PL/SK - papier  formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná  

Leták PL/SK - 

skladačka  
zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm;  

Leták 2 SK/PL - papier  formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná  

Leták 2 SK/PL - 

skladačka  
zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm  

Leták 2 PL/SK - papier  formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná  

Leták 2 PL/SK - 

skladačka  
zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm  

Leták SK - papier  formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná  

Leták SK - skladačka  zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm  

Leták PL - papier  formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná  

Leták PL - skladačka  zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm  

Záložka – rozmer  50mm x 210mm  

Záložka - papier  
obojstranne lesklý laminovaný papier 350g/m²; obojstranná farebná 

tlač  

Osobitné požiadavky na plnenie: 

Požaduje sa predložiť aktualizovaný cenový rozpis za jednotlivé položky bez DPH a s DPH 



do 3 dní od ukončenia obstarávania. V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky 

spojené s dodaním predmetu plnenia zmluvy na miesto dodania.  

 

Objednávateľ odovzdá dodávateľovi podklady – logá,fotografie a texty potrebné ku 

grafickým návrhom v elektronickej podobe.  

 

Grafický návrh publikácií, letákov a záložiek bude podliehať pred tlačou odsúhlaseniu zo 

strany objednávateľa.  

 

Grafické návrhy dodávateľ dodá vo formáte PDF.  

 

V prípade potreby zmien objednávateľa je dodávateľ povinný vykonať potrebné úpravy a 

zmeny. Počet úprav a zmien nie je obmedzený.  

 

Konečná tlač môže byť zrealizovaná až po odsúhlasení konečnej verzie zo strany 

objednávateľa.  

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade dodania nekvalitnej tlače, preukázateľne 

spôsobenej vadou tlače, odstúpiť od zmluvy.  

 

Predmet zmluvy bude dodaný v dvoch termínoch:  

- leták 2 SK/PL, leták 2 PL/SK, leták SK, leták PL a záložky (spolu 6 000ks) budú dodané do 
31.5.2017;  

- publikácia SK/PL, publikácia PL/SK, leták SK/PL, leták PL/SK (spolu 22 600 ks) budú 

dodané do 31.8.2017.  

 

V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 60 dní od dňa 

jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ požaduje fakturáciu za každé dodanie predmetu 

plnenia samostatne.  

 

Pri kvalite služieb sa vyžaduje dodržanie technických podmienok.  

Vrátane dopravy do sídla objednávateľa.  

 

Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, 

overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na mikroprojekt uzavretej s objednávateľom. 

 

Oprava chybnej tlače do 24 hodín.  
 

Čas /lehota plnenia zmluvy: do 31.8.2017 do 14.00 hod 

Množstvo/rozsah plnenia: 28 600 ks 

Maximálna výška zdrojov: 8200,-Eur s DPH 

Kritérium na vyhodnotenie  ponúk:  celková cena predmetu zákazky s DPH 

Lehota na predkladanie ponúk prostredníctvom  elektronického trhoviska je : do 3. 5. 2017 do 

14,00hod. 



 


