
Slovenská asociácia knižníc 
Michalská 1, 814 17 BRATISLAVA 

          
Č. j.: 3/2014 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 95/2013 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov:   Slovenská asociácia knižníc 

záujmové združenie právnických osôb,  
reg. OVVS KÚ BA č. 100/92 

 
Adresa:    Michalská 1, 814 17 Bratislava   
Krajina:  Slovenská republika 
IČO:   30845181 
DIČ:   2020851118 / neplatič DPH 
 
Internetová adresa organizácie (URL): www.sakba.sk   
 

Kontaktné miesto:  SAK /Ústredná knižnica SAV/, Klemensova 19, 814 67  Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Doktorová Telefón: +421-(0)2-52921733  E-mail: 

andrea.doktorova@savba.sk  

II. OPIS 

Predmet zákazky: 

Realizácia reklamných služieb vo forme busboardov  na jazdiacich prostriedkoch mestskej 

hromadnej dopravy v ôsmich krajských mestách v Slovenskej republike v rámci reklamnej 

kampane Týždeň slovenských knižníc 2014 – Knižnice pre všetkých.  

Stručný opis zákazky:  

Kompletná realizácia (výroba na základe dodaných grafických návrhov, inštalácia na vozidlá, 

čistenie a údržba, odstránenie po skončení kampane) exteriérových  busboardov  -  pevných 

farebných reklamných plôch o rozmeroch minimálne š1200 mm x v 1800 mm umiestnených 

na vonkajšej kapote  pri  dverách vozidiel  určených na nastupovanie cestujúcich  

na prostriedkoch MHD a určených linkách v ôsmich krajských mestách v SR nasledovne: 

Bratislava: 5, 39, 63, 95, 201 

Trnava: 3 

Trenčín: 1 alebo 8 

Nitra: 2 

Žilina: 4 

http://www.sakba.sk/
mailto:andrea.doktorova@savba.sk


Banská Bystrica: 1 

Prešov: 4 alebo 8 

Košice: 12 

Vozidlo s pútačom musí jazdiť minimálne 20 dní počas trvania zákazky.  

Neoddeliteľnou súčasťou reklamných služieb je: 

- podľa potreby, avšak  minimálne 1x týždenne zabezpečiť umytie reklamnej plochy na 

vozidle, 

- v čase trvania zákazky zabezpečiť prípadne nahradenie poškodených plôch 

reklamných plôch na vozidlách, 

- zabezpečiť fotodokumentáciu umiestnenia reklamných plôch  na všetkých vozidlách 

(spolu s EČV a číslom linky) 

- v prípade vyradenia vozidla z premávky na viac ako 72  hodín zabezpečiť umiestnenie 

reklamy na iné vozidlo určenej linky. 

Druh zákazky: služba 

CPV:  

79341000-6 Reklamné služby 
79341400-0 Služby týkajúce sa reklamnej kampane 
 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  

Miesto poskytovania služieb:  

krajské mestá v Slovenskej republike 

Termín plnenia zákazky:  

6.3.2014 až 6.4.2014 

 

III. MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 

2500,- EUR bez DPH  

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Komunikácia: 

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a 

záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná výhradne prostriedkami elektronickej 

komunikácie -emailom. Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby 

komunikácie, napr. písomne, telefonicky. 

Lehota na predkladanie ponúk: 



Dátum: 13.02.2014  

Čas: 12:00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá.  

Spôsob predkladania ponúk: Formou elektronickej komunikácie na email 

andrea.doktorova@ savba.sk alebo písomne (v uzatvorenej obálke) 

 

V. PODMIENKY ÚČASTI 

Podmienky účasti: 

Doklad o oprávnení poskytovať službu (neoverená kópia).   

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH  

vyjadrená v eurách.  

Cenu za predmet zákazky požadujeme uvádzať v štruktúre:  

 

Celková cena bez DPH DPH /percento a suma/ Celková cena s DPH 

 

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

Typ zmluvy  

Výsledkom verejného obstarávania bude vyhotovenie záväznej objednávky na dodanie 

predmetu  zákazky (služby). 

Dátum zverejnenia výzvy: 10.2.2014 

       

PhDr. Daniela Džuganová 

predsedníčka SAK  


