
 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
 
1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 

 
Názov:   ................................................. 
 
Sídlo:   ................................................. 
 
Štatutárny zástupca:  ................................................. 
 
Zastúpený:   ................................................. 
 
IČO    ................................................. 
 
Bankové spojenie:  ................................................. 
 
IBAN:   ................................................. 

 
 
2. NÁZOV ZÁKAZKY 

Publicita projektu 
 

 
3. PREDMET ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky sú služby súvisiace so zabezpečením publicity a informovanosti 
v rámci projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“. Predmetom 
je tvorba a tlač letákov, plagátov, informačnej/pamätnej tabule, banneru a zabezpečenie 
inzercie. Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi pri plnení predmetu 
zákazky súčinnosť, a to vo forme dodania textov v poľskej a slovenskej jazykovej mutácii. 
Letáky obojstranné v 2 jazykových mutáciách – jedna strana SK mutácia, druhá strana PL 
mutácia. Plagáty s textom v oboch jazykových mutáciách na jednom plagáte. Banneri v 2 
jazykových mutáciách.  

  
 



 

 

 

 

CENOVÁ PONUKA 

predmet Popis minimálnych požiadaviek 
množstvo 

(ks) 

cena v € za 

ks bez DPH 

cena spolu 

bez DPH 

leták 

grafický návrh, spracovanie obsahu 

(grafika/fotografie, text), rozmer A5, 

obojstranná farebná tlač 4+4, matný papier, 

200g/m2 

3000  

 

plagát 
grafický návrh, spracovanie obsahu 

(grafika/fotografie, text), rozmer A3, farebná 

tlač 4+0, matný papier, 135g/m2 
50  

 

inzercia 

Zabezpečenie inzercie v regionálnej tlači s 

orientačným rozmerom 100 cm2. Obsah 

zabezpečí verejný obstarávateľ. Inzercia musí 

byť zverejnená 2x - 1x v slovenskej tlači (okresy 

Kežmarok, Svidník, Stará Ľubovňa, Bardejov, 

Stropkov, Snina, Medzilaborce, Humenné, 

Prešov), 1x v poľskej tlači (Powiaty 

Nowosądecki, Sanocki, Bieszcadzki, Leski, 

Krosno, Jasielski, Krośnieński, Gorlicki, 

Rzeszów) 

2  

 

tabula 

Výroba a osadenie stálej tabule v rámci projektu 

(rozmer: 90 x 70 cm, farebná potlač na cca 25% 

plochy tabule - text a logá, materiál: sklo s 

potlačou + kovové/nerezové kotviace úchyty do 

steny) 

3  

 

banner 
Rollup banner s farebnou potlačou, puzdro, 

rozmer 120x200 cm 
2  

 
 
Som/Nie som platcom DPH1 
 
Spolu za zabezpečenie zákazky „Publicita projektu“: 

Spolu bez DPH  
DPH 20%  
Spolu s DPH  

 
Ja dole podpísaný, štatutárny zástupca/oprávnený zástupca uchádzača v tomto verejnom 

obstarávaní, týmto čestne prehlasujem, že spoločnosť/uchádzač je oprávaná dodať požadovaný 

predmet zákazky tak, ako je uvedené vo výzve a tejto prílohe. 

 
 
V...............................dňa................................ 

                                                           
1 Nehodiace sa preškrtnite 

...................................................................... 
meno a podpis osoby zodpovednej za 

vypracovanie cenovej ponuky 


