
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
IČO:  00325490  
DIČ:  2020739039 

VÝZVA  
zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov na poskytnutie služby 
Úprava a tlač sprievodcov 

v rámci projektu – SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  

Štatutárny orgán: Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
IČO:                           00325 490 
Adresa organizácie: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
Http adresa organizácie:  www.michalovce.sk 
Kontaktná osoba:           Ing. Darina Čornejová 
E-mail:   darina.cornejova@msumi.sk  
Telefón:                          056 / 68 64 174 
Fax:                                056 / 6443520 

Typ zmluvy: Zmluva podľa  Obchodného zákonníka  resp.  iných  právnych predpisov 
Miesto poskytnutia  predmetu zákazky:  Mesto Michalovce, Mestský úrad       
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je grafická úprava a tlač  
vytvorených sprievodcov, bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe 1. 
Variantné riešenie:  nepripúšťa sa     
Termín dodania predmetu zákazky:  podľa  Prílohy č.1, najneskôr do 31.03.2017 
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:  

a) Do 30.12.2016 do 10,00 hod. 
b) E-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej 

osoby na adrese verejného obstarávateľa. 
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
d) Obsah ponuky: cenová ponuka vo forme vyplnenej tabuľky (Príloha č. 2) a sken dokladu 
o oprávnení (kópia) (v prípade, ak uchádzač nie je platcom  DPH na túto skutočnosť verejného  
obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení poskytovať služby podľa § 32 ods. 1 písmeno e 
zákona č. 343/2015. 

Kritérium  na hodnotenie ponúk:  Cena v EUR s DPH  za  celý predmet zákazky  
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú 
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.  Verejný obstarávateľ upozorňuje, že k podpísaniu zmluvy 
s úspešným uchádzačom dôjde až po kladnej verifikácii procesu verejného obstarávania riadiacim 
orgánom. 
 
 
 
V Michalovciach, dňa 20.12.2016 

 
Viliam Z a h o r č á k  
    primátor mesta  
 

http://www.michalovce.sk/
mailto:darina.cornejova@msumi.sk


T:  +421 56 68 64 174 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
M:  +421 918 876 617 Č. ú.:  4204223001/5600 
E: darina.cornejova@msumi.sk  IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001 
W: www.michalovce.sk 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky  
Úprava a tlač sprievodcov 

Pre projekt – „SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce“ 
 
 

Grafická úprava elektronických sprievodcov – 3 druhy  v 3 jazykových mutáciách 
 
Spoznaj taje minulosti – kultúrne a historické pamiatky mesta Michalovce a okolia vo 
formáte pdf v jazykoch slovenský, anglický, ukrajinský. 

Objav miesta oddychu – prírodné krásy a zaujímavosti mesta Michalovce a okolia vo formáte 
pdf v jazykoch slovenský, anglický, ukrajinský. 

Zaži život mesta – podujatia v meste Michalovce a okolí  vo formáte pdf v jazykoch 
slovenský, anglický, ukrajinský. 

 

Grafická úprava existujúceho obsahu do 18 blokov (3x3 na oboch stranách) o veľkosti bloku 
11x11 cm,  vytvorenie QR kódov existujúcich prepojení, nahradenie prepojení v elektronických 
sprievodcoch QR kódmi. Výsledný formát sprievodcov – cca 2 x A4 (35x35 cm), farebnosť 4+4, 
papier – 135 g. Každý druh a každá jazyková mutácia v počte 2000 ks. Súčasťou ceny je 
skladanie sprievodcov (4x prehyb).   

Vytvorenie obalu na 3 sprievodov  - „šanón“ z tvrdého papiera - 300g, cca A5, farebnosť 4+0, 
parciálny lak, vytvorenie noža, skladanie obalu, prípadne  jeho lepenie do tvaru „šanónu“ 
(nákres je proporcionálny k uvedeným požadovaným minimálnym rozmerom ) : 

 
Elektronický obsah jednotlivých sprievodcov vo všetkých jazykoch dodá verejný obstarávateľ. 
Uchádzač musí zabezpečiť grafickú úpravu z el. podoby na podobu vhodnú pre tlač.  

Požaduje sa kvalitné grafické spracovanie, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
pripomienkovania a finálneho odsúhlasenia každého druhu sprievodcov pred tlačou.   
Termín dodania:  Do 1 mesiaca po podpísaní zmluvy,  najneskôr do 31.03.2017 



T:  +421 56 68 64 174 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
M:  +421 918 876 617 Č. ú.:  4204223001/5600 
E: darina.cornejova@msumi.sk  IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001 
W: www.michalovce.sk 

. 

 
 

Príloha č. 2 – Kritérium na určenie ceny 
 

P.Ć. Predmet Počet ks Cena bez 
DPH v € DPH v € Cena s DPH v € 

1.  

Grafická úprava a tlač 3 
druhov sprievodcov v 3 
jazykových mutáciách, 
dodanie sprievodcov vo 
finálnej poskladanej 
podobe    

18 000 

 

  

2.  Obal – „šanón“ pre 
vloženie 3 sprievodcov 6 000 

 
  

Cena celkom  

 


