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Vec: 

Podlimitná zákazka – prieskum trhu pre zabezpečenie dodania tovarov s názvom: „Reklamný 

a propagačný materiál“ – (CPV – 22460000-2 Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy 

a príručky, 22462000-6 Propagačný materiál.) 
 

 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku – informáciu o cene na predmet zákazky 

s názvom: „Reklamný a propagačný materiál“, ktorú mienime zadať. Pri zadávaní 

predmetnej zákazky postupujeme podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená 

špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky.   

 

 

 

S pozdravom 

 

 

PhDr. Viera Rusinková 

    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
- 1 x výzva + špecifikácia 



 

Spis č.: 815/2013 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Verejný obstarávateľ:  Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: „Reklamný a propagačný materiál“ – (CPV – 22460000-2  

Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky, 22462000-6 - Propagačný materiál.) 
 

Špecifikácia a minimálne požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 

Výroba reklamných tabúľ do výklenkov: 

– rozmer 170x140cm 

– počet 2ks 

– plast 5mm 

– montáž na hmoždinky – skrutky 

– realizácia výlepom s fólií 

Výroba reklamnej tabule rozmeru 160 x 105 plast 5mm. 

Výroba reklamných kalendárikov 1000 ks (1 strana kalendár s vyznačením prázdnin a voľných dní, 2 strana – 

loga študijných odborov + názvy). 

Dodávka potlač (nažehlenie) loga školy 30 ks tričko 200g, 30 ks šiltovky) 

Dodávka a potlač (nažehlenie) (názov a logo školy) 150 ks tričiek (160g) farby bielej a bordovej. 100 ks  

polokošiel (180 g). 

80 ks pero s laserom s potlačou (názov a logo školy) 

200 ks pero červené s potlačou (názov a logo školy) 

200 ks šnúrok na krk s univerzálnou koncovkou 

Dodávka a nalepenie loga školy a odborov na 20 ks rádiom riadených hodín. 

Grafický návrh a vyhotovenie 1 ks – roll-up  

 

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality 

dodania tovarov podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke bez DPH aj s DPH.  

1.3 Náš požadovaný termín dodania tovarov je – 26.12.2013 

1.4 Ďalšie naše zmluvné podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy. 

1.5 V ponuke je potrebné predložiť tieto doklady: Doklad o oprávnení podnikať. 

1.6 Cenovú ponuku spolu s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné 

doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa (Stredná zdravotnícka škola, 

Moyzesova 17, 040 01 Košice), poprípade mailom na adresu skola@szske.sk. Na obálku, resp. mailu 

uveďte poznámku „Reklamný a propagačný materiál“. Verejný obstarávateľ požaduje zaslať cenovú 

ponuku najneskôr do 17. 12. 2013. 

1.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje objednať len jednotlivé druhy tovaru u uchádzača, ktorý bude mať 

najvýhodnejšiu ponuku pre tento druh tovaru. Ak cenová ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo 

bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto 

nedostatkov. Ak uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude objednávka uplatnená u 

ďalšieho uchádzača v poradí. 

1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 18.12.2013 

1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počty dodávaných tovarov. 

1.10 Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača. 

 

 

 

Prílohy:  

- podľa sprievodného listu 

mailto:skola@szske.sk

