Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
tel. 033/88 18 309, fax: 033/88 18 320

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY za účelom určenia
predpokladanej hodnoty zákazky – prieskum trhu
Justičná akadémia Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), týmto vykonáva prieskum trhu v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní s cieľom určiť predpokladanú hodnotu zákazky a zároveň si Vás
dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na
predmet zákazky s názvom:

Informovanie a komunikácia
Číslo zákazky: Spr. 2558/2019/192-1
1. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka / spracovanie produktov / prostriedkov ako sú: skladačka, brožúra,
Inzercia v printových médiách, Roll up banner, Trvalo vysvetľujúca tabuľa, ktoré budú využívané na
zabezpečenie informovania a komunikácie v rámci realizovaného národného projektu.
Predmet tejto zákazky je súčasťou národného projektu, ktorý bol schválený riadiacim orgánom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a následne bola podpísaná zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku dňa 20.10.2017 (ďalej len „projekt“). Viac na
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3160281&l=sk.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
2. Druh zákazky: služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
79341000-6
Reklamné služby
79342200-5
Propagačné služby
79800000-2
Tlačiarenské a príbuzné služby
Typ zmluvy: Objednávka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v záhlaví.
4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
5. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Najneskôr do 30.09.2019, priebežne na základe vystavených objednávok /objednávky.
8. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
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9. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk
Ponuky treba predložiť najneskôr do dňa 04.07.2019 e-mailom na e-mailovú adresu:
zuzana.kostolanyiova@justice.sk alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví, pričom
uchádzač na obálku uvedie heslo súťaže „Informovania a komunikácia“ a poznámkou NEOTVÁRAŤ.
11. Spôsob predloženia cenových ponúk
Cenová ponuka bude predložená na samostatnom doklade – viď príloha č. 2 tejto výzvy na
predloženie CP.
Uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu pre každú položku. Ponuku podpíše oprávnená
osoba.
Cenu uvádzajte v eurách. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkom a na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke.
Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť uvedená ako
konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia.
Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách.
13. Podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov
(Operačný program Efektívna verejná správa), prípadne z iných relevantných programov, fondov a
finančných mechanizmov, z prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných prostriedkov.
15. Doplňujúce informácie
Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu. Prieskum trhu slúži ako
nevyhnutná podpora pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky k plánovanému verejnému
obstarávaniu.
V Pezinku dňa 27.06.2019
Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu:
PhDr. Zuzana Kostolányiová
Tel.: 033/88 18 309
Fax: 033/88 18 320
e-mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk

Schválil:
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ

Príloha:
príloha č. 1 – opis predmetu zákazky
príloha č. 2 – návrh cenovej ponuky
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