
PRÍLOHA 1: OPIS PREDMETU SÚŤAŽE 
 
 
Všetky publikácie a materiály musia byť vytlačené v súlade s podkladmi, ktorými sú zalomené 
PDF na tlač (s orezovými značkami a spadávkou). Tlačiť sa budú informačno-propagačné 
tlačoviny o regióne Záhorie, brožúry, mapy, plagáty, letáky, a iné tlačené informačné 
materiály o produktoch a službách cestovného ruchu v regióne Záhorie a aktivitách OOCR 
Záhorie v súlade s jednotným vizuálnym štýlom OOCR Záhorie. Podklady budú dodané 
verejným obstarávateľom.  
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava tlačovín na sídlo verejného obstarávateľa.  
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tlače max. do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
objednávky.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať ľubovoľné množstvo propagačného 
materiálu. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nasledovných propagačných materiálov. 
 
1. DL brožúra Sprievodca záhoráckymi zážitkami 
Formát: 100x210mm Papier: 90g ONM Farebnosť: 4+4 Väzba: V1 Počet strán: 72-76 
 
2. Cyklomapa Región Záhorie 
Formát: 420x700mm Papier: 100g ONM Farebnosť: 4+4 Sklad: 6+2  
 
3. Leták Sprevádzanie Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie 
Formát: 210x200mm Papier: 115g ONM Sklad: 1x na DL Farebnosť: 4+4 
 
4. A5 nová bružúra 
Formát: 210x148mm Papier: 150g OLIN regular Farebnosť: 4+4 Väzba: V1 Počet strán: 20-
28 
 
5. kalendár nástenný A3 
Formát: A3 420x297mm Papier: 200g ONM Farebnosť: 4+0 Väzba:špirála + háčik Počet 
strán: 13 
 
6. Kalendárik vreckový 
Formát: 58x90mm Papier: 300g ONM Farebnosť: 4+4 
 
7. plagát veľký do CLV tlač + grafika 
Formát: 1185x1750mm Papier: 130g Farebnosť: 4+0 
 
8. plagát malý do CLV 
Formát: 800x1200mm Papier: 130g Farebnosť: 4+0 
 
9. rollup štandard 
Formát: 850x2000mm Papier: PP Rollup Farebnosť: 4+0 
 
10. rollup tabletop 
Formát: A3 297x420mm Papier: PP Rollup Farebnosť: 4+0 
 
11. beachflag 
+ kotvenie do zeme + grafický návrh  
 
12. stojany na letáky 
DL akryl 2 kapsy + samolepka  
 
13. tabuľa 
Materiál: alubond + samolepka + tlač + lamino  



 
14.  tlač fotografii 
Papier canon premium photo satin 240g tlač na 12 farebnej pigmentovej tlačiarni  A3 
 
15.  tlač fotografii 
Papier canon premium photo satin 240g tlač na 12 farebnej pigmentovej tlačiarni A2  
 
16. cukríky jednotlivo balené 
cukríky jednotlivo balené s logom Záhorie 
 

 
 



PRÍLOHA 2 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENOK ÚČASTI, TÝKAJÚCICH SA 

OSOBNÉHO POSTAVENIA UCHÁDZAČA 
 

Obchodné meno: 

sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

 

Číslo súťaže: 
 

Uchádzač vyhlasuje, že: 

o nebol (ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, 
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania 
s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

o je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

o nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré 
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé 
a úplné. Uchádzač si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných 
skutočností, uvedených v tomto vyhlásení, v zmysle podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže, 
prepadnutie zábezpeky), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vyhlasovateľovi 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 

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

meno a priezvisko, funkcia podpis1 

	

	

	

 

																																																													
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.	



 
PRÍLOHA 3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKAM SÚŤAŽE 
 

Obchodné meno: 

sídlo/miesto podnikania: 

IČO:  

 

Číslo súťaže: 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky „Tlač 
propagačných materiálov, výroba reklamných predmetov a reklamného a informačného 
vybavenia a grafické práce pre potreby Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Záhorie (OOCR Záhorie)“, ktoré určil verejný obstarávateľ v podmienkach súťaže.  

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny 
uchádzačov, ktorá predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ 
iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku.  

 

 

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

 

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

	

																																																													
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných 
záväzkových vzťahoch.	



PRÍLOHA 4 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY UCHÁDZAČOV* 

Číslo súťaže:  

 

1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky „Tlač propagačných materiálov, výroba 
reklamných predmetov a reklamného a informačného vybavenia a grafické práce pre potreby 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie)“ a predkladáme spoločnú 
ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

.................... 

.................... 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, 
súhlasíme, aby Zmluva bola uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a splnomocneným zástupcom 
skupiny uchádzačov, ktorým je   ............................ 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle Podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu 
spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
v Slovenskej republike. 

 

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

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 
	

	

																																																													
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 

*Ak nevytvárate skupinu uchádzačov, tento doklad nepredkladáte. 



PRÍLOHA 5  
SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

 
 
Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli zo súťaže 
vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: Cena spolu v EUR s DPH.  

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu spolu v EUR s DPH. Poradie ostatných 
uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač ponúkanú cenu uvedie do Formulára pre prieskum trhu č. 001/2019, ktorý je súčasťou  týchto 
podmienok súťaže. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

• Navrhovanú cenu je potrebné uviesť v členení – cena spolu bez DPH, DPH, cena spolu s DPH. 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 

• Cena musí byť stanovená v mene EUR, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

• Cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou. 

• Cena spolu v eur bez DPH predstavuje súčet jednotkových cien vynásobených množstvom 
(objemom tlače) uvedených v tabuľke č. 1. 

• Cena spolu v eur bez DPH slúži ako kritérium na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia 
uchádzačov. Fakturovaný bude reálne dodaný predmet zákazky v zmysle jednotlivých objednávok 
podľa jednotkových cien uvedených v Tabuľke č. 1 víťazným uchádzačom.     

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Formulár pre prieskum trhu  

	

	

Tabuľka	č.	1	

P.Č. artikel Počet 
kusov 

Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

DPH Cena spolu s 
DPH 

1. 

DL brožúra Formát: 
100x210mm Papier: 90g 
ONM Farebnosť: 4+4 
Väzba: V1 Počet strán: 
72-76 

 
 

 

3000      

2. 
Cyklomapa Formát: 
420x700mm Papier: 100g 
ONM Farebnosť: 4+4 
Sklad: 6+2  

 

7000     

3. 
Leták Formát: 
210x200mm Papier: 115g 
ONM Sklad: 1x na DL 
Farebnosť: 4+4 

 

5000     

4. 
A5 brožúra Formát: 
210x148mm Papier: 150g 
OLIN regular Farebnosť: 
4+4 Väzba: V1 Počet 
strán: 20-28 

 

7000     

5. 

Kalendár nástenný A3 
Formát: A3 420x297mm 
Papier: 200g ONM 
Farebnosť: 4+0 
Väzba:špirála + háčik 
Počet strán: 13 

 

90     

6. 
Kalendárik vreckový 
Formát: 58x90mm Papier: 
300g ONM Farebnosť: 
4+4 

 

3000     

7. 
plagát veľký do CLV 
tlač + grafika 
Formát: 1185x1750mm 
Papier: 130g Farebnosť: 
4+0 

 

3     

Obchodné meno: Kontaktná osoba uchádzača: 

sídlo/miesto podnikania: Meno: 

IČO:  Tel.: 

Číslo súťaže: 001/2018 E-mail: 

Tlač propagačných materiálov, výroba reklamných predmetov a reklamného a informačného 
vybavenia a grafické práce pre potreby Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie (OOCR 

Záhorie) 



8. 
plagát malý do CLV 
Formát: 800x1200mm 
Papier: 130g Farebnosť: 
4+0 
 

 

2     

9. 
rollup štandard 
Formát: 850x2000mm 
Papier: PP Rollup 
Farebnosť: 4+0 
 

1     

10. 
rollup tabletop 
Formát: A3 297x420mm 
Papier: PP Rollup 
Farebnosť: 4+0 
 

1     

11. 
beachflag 
+ kotvenie do zeme + 
grafický návrh 
 

 

1     

12. stojany na letáky 
DL akryl 2 kapsy + 
samolepka  

 

10     

13. 
tabuľa 
Materiál: alubond + 
samolepka + tlač + lamino 

 

1     

14. 

tlač fotografii 
Papier canon premium 
photo satin 240g tlač na 
12 farebnej pigmentovej 
tlačiarni 
A3  
 

24     

15. 

tlač fotografii 
Papier canon premium 
photo satin 240g tlač na 
12 farebnej pigmentovej 
tlačiarni 
A2  

 

24     

16. Cukríky jednotlivo balené 
s logom organizácie na 

obale 

25 kg     

 

Kritérium pre vyhodnotenie ponúk: 

Cena spolu v eur bez DPH predstavuje súčet všetkých jednotkových cien vynásobených množstvom: 

Cena spolu v eur bez DPH = ∑ (jednotková cena x objem tlače) 

Cena spolu v EUR bez DPH ................Eur bez DPH 

Cena spolu v eur bez DPH slúži len pre zostavenie poradia uchádzačov, pričom rozsah predmetu kúpy bude 
špecifikovaný v jednotlivých objednávkach.  

 

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

   ..................................................... 

Meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača 



 
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu.   
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo  prieskum trhu zrušiť.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z 
uchádzačov. Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre 
prieskum trhu.  
	


