
1 

 

Zadanie zákazky 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:  Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie 
Sídlo:   Konventná 1, 811 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., riaditeľ 
IČO:   31772412 
DIČ:   2021515001 
IČ DPH:  nie sme platcami DPH 
 
Kontaktná osoba: Mária Čikešová 
Telefón/fax: 02/541 31 238 
e-mail: srk@srk.sk  
 
2. Názov predmetu zákazky:  
Grafické spracovanie a tlač publikácie 
CPV:  79822500-7 Grafické návrhy  

79810000-5 Tlačiarenské služby 
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 
Opis predmetu zákazky:   
a) Grafické spracovanie a tlač publikácie Higher Education in the SR 2017 na základe dodaných 
podkladov vrátane dopravných nákladov na miesto dodania: 

a) Rozsah: cca 80 strán 
b) Formát:  A5 
c) Obálka: farebná 4 + 0, lesklá s lesklým laminom na vonkajšej strane, lepená väzba, 
d) Vnútro: farebná 4 + 4, obojstranné, papier 80g 
e) náklad: 1 000 kusov. 

Poznámka: Publikácia bude celofarebná s fotografiami, každá prezentovaná vysoká škola bude 
mať jednu dvojstranu s rovnakým dizajnom, menia sa fotografie a text; vysoké školy sú 
zoradené podľa typu na verejné, štátne a súkromné a tomu zodpovedá aj farebnosť. 
b) Plná elektronická verzia publikácie vo formáte pdf. a v 35 samostatných súboroch 

venovaných jednotlivým vysokým školám vo formáte pdf.  
Poznámka: Elektronická verzia publikácie, bude zverejnená a voľne dostupná na webovom 
sídle www.srk.sk.  
Termín dodania zákazky: september 2017 
 
3. Miesto dodania zákazky: Inštitút SRK, Konventná 1, 811 02 Bratislava 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 400,00 eur bez DPH.  
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky, zákazku nemožno rozdeliť. V cene budú 
zahrnuté všetky náklady potrebné na uskutočnenie zákazky vrátane dopravy do sídla Inštitútu 
SRK. 
 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH.  
 
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 1. 8. 2017 do 12.00 h faxom, 
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poštou na adresu: 
Inštitút SRK 
Konventná 1 
811 02 Bratislava  
alebo e-mailom na adresu srk@srk.sk.  
 
7. Podmienky účasti uchádzačov: 
Súčasťou predloženej ponuky bude: 
- fotokópia, resp. scan oprávnenia poskytovať predmet zákazky 
 
8. Ďalšie informácie:  
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu: 2. 8. 2017, elektronicky.  
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať ani 
jednu z ponúk.   
 
V Bratislave  19. júla 2017 
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Príloha 
Opisný formulár 

 
1.1 Všeobecná špecifikácia predmetu:  

Názov:   Grafické spracovanie a tlač publikácií 
Kľúčové slová:  tlač, tlačiarenské služby 
CPV:  79822500-7 Grafické návrhy, 79810000-5 Tlačiarenské služby, 

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Druh/y: Služba 

 
1.2 Funkčná špecifikácia predmetu: 

• Grafické spracovanie a tlač publikácií na základe dodaných podkladov 
 

1.3 Technická špecifikácia predmetu: 
 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presná 
hodnota 

Publikácia č. 1 ks   1 000 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Formát A5 

Počet strán cca 80 

Väzba lepená 

Povrchová úprava obálky lesklá – lamino, mäkká 

Farebnosť obálky 4 + 0 

Farebnosť vnútro 4 + 4 (farebné fotografie pri každej vysokej 
škole) 

Kvalita papiera - obal lesklý 135g 

Kvalita papiera - vnútro matný 80g 

Grafický návrh obálky publikácie ÁNO 

Tlačové podklady doc., emailom 

Elektronická verzia ÁNO pdf. súbor 
- Úplná publikácia 
- Jednotlivé časti pre každú vysokú 

školu 

 
1.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 
 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

Obstarávateľ preddavky neposkytuje. 

Ponuky treba predložiť v slovenskom jazyku a náklady na vypracovanie ponuky znáša 
uchádzač. 

Obstarávateľ vyžaduje dodržanie správneho a úplného zoradenia strán, kvalitu papiera, 
farebnosť, väzbu, orez. 

Obstarávateľ vyžaduje opravu chybnej tlače alebo väzby do 3 pracovných dní. 
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Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade dodania nekvalitnej tlače, preukázateľne 
spôsobenej vadou tlače, odstúpiť od objednávky. 

Konečná cena obsahuje všetky náklady od grafického spracovania, tlače až po dodanie 
publikácií. 

Obstarávateľ je oprávnený pri nedodržaní termínu dodania predmetu odstúpiť od zmluvy. 

Obstarávateľ vyžaduje zaslať pred tlačou náhľad publikácie na kontrolu a odsúhlasenie. 

Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia Obstarávateľovi. 

V prípade, ak ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ a nie je platcom DPH 
v SR, predkladá ponuku vrátane 10 % DPH, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v 
takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Obstarávateľ v príslušnej výške do štátneho 
rozpočtu na Slovensku. 

Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Obstarávateľa 
uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie dohodnutých 
podmienok. 

Názov Upresnenie 

  

 
1.5 Prílohy opisného formulára: 
 

Popis Názov súboru 

  

 


