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MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE 
969 72 Svätý Anton 

 

                    
 
 

              VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(ďalej len „výzva“) 

 
v prieskume trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

                                                                     
     

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Múzeum vo Svätom Antone 

Sídlo:   969 72  Svätý Anton 

IČO:    35985135 

Telefón:  +421 45 691 3932 

Kontaktná osoba: Ing. Monika Maňkovská 

Telefón:  +421 905936952  

E-mail:   info@msa.sk, mankovska@msa.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: Grafické spracovanie a výroba knihy 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 22110000-4 Tlačené knihy 

      79810000-5 Tlačiarenské služby 

      79822500-7 Grafické návrhy 

      60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

4. Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je kompletné grafické spracovanie a následná výroba reprezentačnej knihy Múzea    

vo Svätom Antone ako aj doprava diela na miesto dodania, ktorým je sídlo verejného obstarávateľa. 

Kniha o histórii kaštieľa, rodoch Koháry a Coburg a o vzácnych zbierkových predmetoch múzea bohatá 

na farebné fotografie. 

Názov publikácie: Kaštieľ vo Svätom Antone 

Charakteristika:  

Formát:                          22,5 x 28,5 cm 

Rozsah:                        polep, 4 + 0 CMYK, 1 + 0 matné oderu odolné lamino, 1 + 0 lesklý parc. UV lak   

                                      materiál 135 gr. natieraný matný papier 

                                      predsádky, farebnosť 4 + 4 CMYK (predná aj zadná) 

                                      materiál 140 gr. bezdrevný ofset 

                                      vnútro, 4 + 4 CMYK, 1 + 1 matný disperzný lak, rozsah 112 strán 

                                      materiál 150 gr. matný natieraný papier 

Knihárske spracovanie: tvrdá väzba V8, zelený kapitálik 

 

Grafické spracovanie na základe dodaných podkladov od verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

dodá podklady najneskôr do 15.01.2022. 

Grafické práce zahŕňajú: 

- designový a grafický návrh publikácie 

- spracovanie dodaných fotografií, ktoré dodá verejný obstarávateľ - prípadná retuš, orezanie a  

- zalomenie textov dodaných verejným obstarávateľom 

- korektúry a ich zapracovanie 

- prípravu tlačových podkladov do tlačiarne vo formáte .pdf. 

- verejný obstarávateľ dodá fotografie a texty v elektronickej forme   
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5. Požadované množstvo/rozsah:  

Náklad:  a) 2000 ks výtlačkov 

   b) 2ks DVD s graficky spracovanou odsúhlasenou verziou pre tlač vo formáte .pdf  

6. Rozdelenie predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 

 

8. Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky: 

Termín dodania predmetu zákazky je do 15. marca 2022. 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton 291, 969 72  Svätý Anton.  

 

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 

Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na dobu určitú, a to do riadneho splnenia 

všetkých povinností zhotoviteľa.  

 

11. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

- Uchádzač má oprávnenie podnikať podľa § 32 ods. 1 písm. e) (živnostenské oprávnenie alebo 

výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí 

byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu 

zákazky 

- Čestné prehlásenia o skutočnostiach podľa § 117 ods. 5 – uchádzač predkladá čestné prehlásenie 

(podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy) s uvedenými identifikačnými údajmi a podpisom 

- Uchádzač spĺňa podmienky certifikácie podľa noriem ISO 14 001:2015 a ISO 12 647:2013 

 

12. Obsah ponuky: 

V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 

1) Dokument „Vyhlásenie uchádzača“ s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo 

miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, jej telefónneho čísla a elektronickej adresy 

(Príloha č. 1 výzvy) – naskenovaný dokument vo formáte .pdf alebo .jpg, 

2) Dokument „Návrh na plnenie kritérií“ vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou uchádzača 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača spolu so splnomocnením na tieto úkony a spolu 

s odtlačkom pečiatky (Príloha č. 2 výzvy) – naskenovaný dokument vo formáte .pdf alebo 

.jpg. 

3) Akceptovanie návrhu zmluvy (Príloha č. 3) – podpisom zmluvy, alebo vyjadrením súhlasu 

4) Naskenovaný dokument Certifikát podľa normy ISO 14 001:2015 a ISO 12 647:2013            

vo formáte .pdf alebo . jpg. 

 

13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky a spôsob určenia ceny: 

Ponuku predložte elektronicky na e-mailovú adresu: binderova@msa.sk a v rámci lehoty na 

predkladanie ponuky, ktorá uplynie: 17.12.2021 
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Požadujeme predloženie ponuky v elektronickej forme, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve, 

pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Požadované doklady a dokumenty sa 

predkladajú ako naskenované doklady podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 

 

Spôsob určenia ceny: 

- navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v Eurách za celý predmet 

zákazky v členení: 

a. Celková cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH 

b. % sadzba DPH 

c. DPH v Eur 

d. Celková cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH 

Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie celkovú cenu za predmet zákazky v Eur, na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

V cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady uchádzača spojené s poskytnutím služieb 

a primeraný zisk, podľa § 2 a § 3  zákona č. 18/1995 Z. z. o cenách a § 3 vyhlášky č. 87/1996 Z. z., 

v znení neskorších predpisov. 

 

Platobné podmienky: 

- na predmet zákazky nebude poskytnutá zálohová platba 

- úhrada ceny za dodanie predmetu zákazky bude vykonaná v Eur bankovým prevodom na základe 

faktúry vystavenej zhotoviteľom 

- splatnosť faktúry 30 dní 

 

14. Vyhodnocovanie ponúk: 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe 

nasledovných pravidiel jeho uplatnenia: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cena v Eur vrátane DPH 

 

Pravidlá na uplatnenie kritéria:  

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR            

vrátane DPH. 

 

15. Ďalšie podmienky: 

 

Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 

obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.  

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk,             

s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky nevzniká 

žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

Prílohy:  Príloha č. 1 Vyhlásenie uchádzača 

  Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo 

 

Vo Svätom Antone, dňa 02.12.2021 
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