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Zadanie zákazky 
S nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:    Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie 
Sídlo:    Panenská 29, 811 03 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., riaditeľ 
IČO:    31772412 
DIČ:    2021515001 
IČ DPH:   nie sme platcami DPH 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Iveta Hlavatá 
Telefón:   0910 720 123 
e-mail:    sekretariat@srk.sk  
 
2. Názov predmetu zákazky:  Grafické spracovanie a tlač publikácie Higher Education in the SR 
2018/2019. 
Grafické návrhy,  
Tlačiarenské služby 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Publikácie na dátovom médiu typu flash  
 
3.Podrobný opis predmetu zákazky: 
a) Minimálne požiadavky na tlačené publikácie: 
Rozsah strán: cca 80 
Obálka: papier: 135 g , lesklý 

tlač: 4+0 
Vnútro: papier: 80 g 

tlač: 4+4  
Knihárske spracovanie: V2 lepené 
Počet: 500 ks 

 
b) Minimálne požiadavky na dátové médiá typu flash:  
Obal: 

tlač: 4+0 
Vnútro: min 1 GB 
Počet: 500 ks 

 
Predpokladaná hodnota zákazky:  4 000,-Eur s DPH 
 
4. Miesto dodania:  Inštitút SRK, Panenská 29, 811 03 Bratislava 
 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia 
cena s DPH. 
 
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 30. 11. 2019 do 12.00 hod.: 
poštou alebo osobne na adresu: 
Inštitút SRK 
Panenská 29 
811 03 Bratislava  
alebo e-mailom na adresu sekretariat@srk.sk.  
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7. Podmienky účasti uchádzačov: 
Súčasťou predloženej ponuky bude: 
- cenová ponuka  
- kópia oprávnenia dodať predmet zákazky 
 
8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 
- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky (vrátane 
dopravy do sídla Inštitútu SRK). 
- Cena musí obsahovať cenu bez/s DPH, sadzbu a výšku DPH. 
- Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 
 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  
 
9. Lehota dodania: december 2019 
 
10. Ďalšie informácie:  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk v prieskume, nevybrať ani jednu 
ponuku. 
Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe 
faktúry poskytovateľa. 
 
V Bratislave 18.11.2019 


