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Vec 
Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu. 

 
Z pozície verejného obstarávateľa, Vás vyzývam na predloženie ponuky v rámci 

realizovaného prieskumu trhu, zadávania zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 102 zákona č. 
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len „zákon č. 25/2006 Z. z.“).  
 
Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie tvorby informačných plagátov a brožúr súvisiacich 
s prezentáciou projektu „Vzdelávanie užívateľov systému Diagnosis related group (DRG) 
financovaného z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program vzdelávanie, Prioritná os 2, 
Opatrenie 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“.   
 
CPV:                          79810000-5   Tlačiarenské služby 
Doplnkové CPV:     79822500-7   Grafické návrhy 

Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je: 

1. Zabezpečenie grafického návrhu a tlače plagátov na označenie miest realizácie projektu 
ako aj na označenie objektov jednotlivých užívateľov systému DRG v rámci projektu 
Vzdelávanie užívateľov systému Diagnosis related group (DRG) financovaného 
z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program vzdelávanie, Prioritná os 2,  
Opatrenie 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“.   

        Počet: 500 ks 
        Formát: A2 
        Grafika:  
        grafický koncept – návrh, spracovanie vzoriek a náhľadov za účelom                   
        schvaľovania, zapožičanie fotodokumentácie  
        Tlač: 
        papier gramáže 200 g/m2 
        digitálna technológia tlače 
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        Distribúcia: 
        mailingová služba  - balenie do tuby, výroba štítkov, poštovné: zoznam miest          
       doručenia podľa prílohy č. 1    

  Rozsah balenia: počty brožúr v balení určí verejný obstarávateľ podľa                      
  potreby v objednávke  

 
2. Zabezpečenie grafického návrhu a tlače prezentačných brožúr v rámci projektu 

Vzdelávanie užívateľov systému Diagnosis related group (DRG) financovaného 
z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program vzdelávanie, Prioritná os 2,  
Opatrenie 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“.   

        Počet: 3 000 ks 
        Formát: skladačka formátu A4   
        Grafika:         
        3 – 4 grafické koncepty – návrhy, spracovanie vzoriek a náhľadov za účelom                   
        schvaľovania, zapožičanie fotodokumentácie  
        Tlač: 
        papier gramáže 115 g/m2 
        digitálna technológia tlače 
        3 -4 mutácie s personalizáciou dát  z dôvodu legislatívnych zmien 
        Distribúcia: 
        mailingová služba – balenie, výroba štítkov, poštovné: zoznam miest doručenia         
        podľa prílohy č. 1 

  Rozsah balenia:  počty brožúr v balení určí  verejný obstarávateľ podľa                            
  potreby  v objednávke 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodať obsah plagátu a brožúry pri objednávaní tlače. 

 
Lehota na poskytovanie služby: 
Lehota na poskytovanie služby sa viaže na dodanie služby a končí sa uskutočnením organizácie 
poslednej konferencie. Zákazka je limitovaná finančným objemom určeným pre použitie 
vyhláseného postupu verejného obstarávania t. j. do 9 999,- € bez DPH. 
 
Platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného 
programu Vzdelávanie - projekt „Vzdelávanie užívateľov systému DRG“ z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu. 
Verejný obstarávateľ poskytne  zálohu na plnenie zmluvy. Úhrada bude vykonaná 
bezhotovostným spôsobom na základe predfaktúry vystavenej dodávateľom. Úspešný uchádzač 
vystaví konečnú faktúru za uskutočnené plnenie. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
faktúry stanovené v § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.  
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. V prípade, 
ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti 
a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Termín 
splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo organizácie:  Žellova 2, 829 24 Bratislava 
IČO:    30 796 482  
URL:    www.udzs-sk.sk 
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami: Ing. Ivana Vargová 
Tel.:   +421 2 208 56 107 
fax:    +421 2 208 56 507 
e-mail:                   ivana.vargova@udzs-sk.sk 
URL:    www.udzs-sk.sk 
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Požadované doklady, ktoré musia byť súčasťou ponuky: 
1. 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 
 
1.1 
Kópiu živnostenského oprávnenia alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba 
– podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 
 
1.2 
Kópiu výpisu  z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 
1.3 
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad o zapísaní 
v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 
 
Pokyny na spracovanie ponuky 
Požaduje sa predloženie cenovej ponuky spôsobom - vyplnením prílohy č. 2 tejto výzvy.  
 
Kritérium na vyhodnotenie prieskumu trhu: 
Konečná celková fakturačná cena za dodanie predmetu zákazky v EUR (v prípade 
uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je 
platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH) , ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za 
dodanie predmetu zákazky v EUR, všetkých vedľajších výdavkov a ostatných odvodov v krajine 
verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky. 
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu zmluvnú cenu, pri ostatných sa určí 
úmerou.]                                                                                                          maximálne 100 bodov 

 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou 
za dodanie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za 
dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej  zmluvnej 
ceny za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej zmluvnej ceny za dodanie 
predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov 
pre uvedené kritérium. 
 
Príklad: 
Najnižšia zmluvná cena:  950,- €                                                                
Zmluvná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky:  985,- € 
Výpočet:   950 : 985 = 0,964 
                     0,964 x 100 bodov = 96,4 bodu 
 
S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému 
obstarávateľovi najnižšiu zmluvnú cenu za dodanie predmetu zákazky a dosiahne najvyšší počet 
bodov, verejný obstarávateľ uzatvorí verejnú zmluvu resp. mu vystaví objednávku. Uvedené platí 
ak nenastanú okolnosti na strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k neakceptovaniu 
výsledkov prieskumu trhu. 
 
Lehota na predloženie ponuky:  08.06. 2012 do 12.00 hod.  
 
Lehota viazanosti ponuky:                30.04. 2014  
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Miesto predkladania ponúk: 

Ponuky  je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou: 
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu: 
Názov:            Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo :   Bratislava  
PSČ:    829 24 
Ulica :   Žellova 2 - podateľňa 
Pracovný čas:  8,00-15,00 hod. ( pondelok – štvrtok) 
  8,00-14,00 hod. ( piatok ) 
Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu: 
Názov:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo :   Bratislava 
PSČ:   829 24 
Ulica:   Žellova 2 
 

Obálku označte textom „Neotvárať – prieskum trhu – „tlač plagátov a brožúr“. 
 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 MUDr. Ján Gajdoš 
 predseda 
 
 
 
 

Vyhotovil:  Ing. Ivana Vargová  

Za správnosť zodpovedá: JUDr. L. Pastiriková   

 


