
Príloha č. 1 výzvy

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Som/nie som platcom DPH. 

*nehodiace sa škrtnite 

1.
Skladačka Leták A4 - (210 x 297 mm), papier 135g/m² lesklý, lom na DL - zložený formát (99 x 210 mm) , plnefarebná tlač CMYK 4+4 podľa dodanej grafiky - max. 15 

verzií (minimálny počet v 1 verzii bude 1000 ks, maximálny počet 3000 ks)
19 500 0,00 0,00

2.*
Brožúra A5 - (210 x 148 mm), podľa dodanej grafiky,  V2 lepená väzba, vnútro: papier 90 g, plnefarebná tlač CMYK 4+4, obálka: plnefarebná tlač CMYK 4+4, papier 

160 g, rozsah max. 100 s., 1 verzia
2 000 0,00 0,00

3.*
Brožúra A5 - (210 x 148 mm), podľa dodanej grafiky, V2 lepená väzba, vnútro:  papier 90 g,plnefarebná tlač CMYK 4+4,obálka: plnefarebná tlač CMYK 4+4 , papier 

160 g, rozsah max., 30 s., max. 2 verzie (minimálny počet v 1 verzii bude 1000, maximálny 2500)
3 000 0,00 0,00

4.*
Brožúra A4 - (210 x 297), podľa dodanej grafiky, V2 lepená väzba, vnútro:  papier 90 g, 4 + 4 plnefarebná tlač CMYK 4+4, obálka: plnefarebná tlač CMYK 4+4 , 

papier 160 g, rozsah max., 150s., 1 verzia
300 0,00 0,00

5.
Roll up - stojan + tlač; celohliníkový rolovací prezentačný systém, 100cm x 200cm; Potlač: plnefarebná, CMYK 4+0, podľa dodanej grafiky, max. 10 verzií  

(minimálny počet v 1 verzii bude 3 ks, maximálny počet 20 ks)
54 0,00 0,00

6.*
Brožúra B5 - (176 x 250 mm), podľa dodanej grafiky, V2 lepená väzba, vnútro: papier 120 g, plnoplnefarebná tlač CMYK 4+4, obálka: plnefarebná tlač CMYK 

4+4,papier 160 g, rozsah max. 200 s.,  (pozn.: materiály vypracované expertmi NP ISE), 1 verzia
2 000 0,00 0,00

7.*
Brožúra B5 - (160 x 250 mm), podľa dodanej grafiky, V2 lepená väzba, vnútro: papier 80g/m² volúmen 2,0 plnefarebná tlač CMYK 4+4; obálka: plnefarebná tlač 

CMYK 4+4, papier 160 g; rozsah max. 300 s.  (pozn.: odporúčania pre MPSVR SR - NP TSP I +  štúdia realizovateľnosti - NP TSP I), 1 verzia
300 0,00 0,00

8.*
Brožúra A5 - (148 x 210 mm),  podľa dodanej grafiky, V2 lepená väzba, vnútro: papier 80g/m² volúmen 2,0 plnefarebná tlač CMYK 4+4; obálka: plnefarebná tlač 

CMYK 4+4, papier 160 g; rozsah max. 30 s.  (pozn.: brožúra pre projekt NP TSP I), 1 verzia
100 0,00 0,00

9. Plagát A3, papier 135g/m2, lesklý, plnefarebná tlač CMYK 4+0, podľa dodanej grafiky, 50 verzií po 2 ks 100 0,00 0,00

10.
Nálepka horizontálne logo ESF, Materiál: Samolepiaca fólia PVC liata U170Cv3, biela, lesklá, na použitie vnútri, s dlhodobou trvanlivosťou, rozmer: 2,5 x 6 cm, 

plnefarebná potlač CMYK 4+0, podľa dodanej grafiky, 1 verzia
1 150 0,00 0,00

11.
Nálepka horizontálne logá IA+ESF+OPLZ,  Materiál: Samolepiaca fólia PVC liata U170Cv3, biela, lesklá, na použitie vnútri, s dlhodobou trvanlivosťou, rozmer: 2,5 x 

10 cm, plnefarebná potlač CMYK 4+0, podľa dodanej grafiky, 1 verzia
1 100 0,00 0,00

12. Tabule A3 (297x420) PVC doska, hrúbka 3 mm, plnoplnefarebná tlač CMYK 4+0 podľa dodanej grafiky, 4 verzie po 1ks 4 0,00 0,00

13. Tlač a výmena plátna na neaktuálnych RollUpoch, podľa dodanej grafiky, 10 verzií po 1ks 10 0,00 0,00

14.
Nálepka na označenie áut, formát A3 (297x420), Samolepiaca fólia PVC, biela,plnefarebná potlač CMYK 4+0, podľa dodanej grafiky, 6 verzií (minimálny počet v 1 

verzii bude 1 ks, maximálny počet 25 ks) 
76 0,00 0,00

15. Kalendárik 2020 , formát A8  (52x74), Formát A8 (52x74), potlač plnefarebná CMYK 4+4, podľa dodanej grafiky, 1 verzia 3 000 0,00 0,00

16. Kalendár nástenný 2020, rozmer 29,5 X 20,9 cm, 14 listov + kartón, väzba strunová, plnefarebná potlač CMYK 4+0, podľa dodanej grafiky, 1 verzia 450 0,00 0,00

17.
Kalendár na rok 2020, kalendár nástenný 340x460 mm, 14 listov+kartón, téma: Slovenská krajina, potlač spodnej strany kartónu, potlač plnefarebná  CMYK 4+0,  1 

verzia
500 0,00 0,00

18. Veľkoformátové fotky, rozmer 58,8  x 39 cm, fotopapier 220g/m2 lesklý, tlač plnefarebná CMYK 4+0, podľa dodanej grafiky, 10 verzií po 1 ks 10 0,00 0,00

19.
Vizitky, rozmer: štandardný 90 x 50 mm, papier matný (0.38mm / 350g/m²), potlač: plnefarebná CMYK 4+4, na základe dodanej grafiky, max. 10 verzií (minimálny 

počet v 1 verzii bude 200 ks, maximálny počet bude 4000)
10 200 0,00 0,00

0,00 -

0,00

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

Návrh na plnenie kritéria - „Tlačiarenské služby ” 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvádza iba ceny bez DPH.  

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

meno a priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača

Pozn: Definícia počtu verzí napr. max.15 verzií znamená max. 15 odlišných grafických vyhotovení položky zákazky, pričom zvyšok špecifikácie danej položky zostane nemenný.                                                                                                                                                             Pri 

jednotlivých položkách sú uvedené aj minimálne a maximálne počty v jednej verzii.

*obsah reklamy a inzercie predstavuje jednotlivo alebo spolu menej ako 50 % celkového obsahu danej položky (10% výška DPH - viď. Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z.  v znení zákona č. 656/2006 Z. z)

Č. Názov produktu 
Predpokladaný 

počet

Jednotková cena 

bez DPH

Cena celkom                  

bez DPH

Cena celkom                         

s DPH

Jednotková cena      

s DPH

Cena za celý predmet zákazky v EUR spolu bez DPH

Cena za celý predmet zákazky v EUR spolu s DPH

Cena predmetu zákazky sa uvedie v mene EUR na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním vrátane dopravy.


