
 

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na „Grafické práce a ilustrácie“ 

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne 
Bratislavy“. 

 

Zákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

  

1. Identifikácia konečného prijímateľa: 

Názov:  DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie  

Sídlo: Podunajská 24,  821 06  Bratislava 

IČO:  30814081 

DIČ: 2020912157 

IČ DPH: SK2020912157 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Chrenková 

tel.:   0917 25 65 77, e-mail: chrenkova@daphne.sk 

  

2. Predmet zákazky: 

Podrobný opis  predmetu zákazky:  

Predmetom obstarávania sú ilustrácie a grafické spracovanie informačných a propagačných materiálov 
s prírodovedným zameraním v rámci projektových aktivít na vzdelávanie, zvyšovanie povedomia 
a informovanosti verejnosti o územiach Natura 2000. 

 

Grafické práce zahŕňajú: 

1. Skladačka o rastlinách Devínskej Kobyly – vytvorenie informačnej skladačky s rozmerom 

245x810cm, plnofarebnej, obojstrannej. Grafická príprava zahŕňa 66 detailných farebných ilustrácií rastlín, 
ku každej rastline sú potrebné v priemere 2 ilustrácie detailov častí tela rastliny a stručný text k popisu 

rastliny. Z toho 27 grafických ilustrácií je možné využiť z existujúceho návrhu informačných kariet 
približne formátu A6. Ostatné, t.j. celkovo 120 ilustrácií rastlinných druhov a ich častí je potrebné 
vytvoriť v origináli. Grafické práce zahŕňajú aj celkovú úpravu skladačky pred tlačou. 
 
2. CD ako príloha k textovej príručke pre učiteľov –  úprava existujúceho návrhu potlače CD 
k príručke pre ZŠ a SŠ, vytvorenie obsahu CD z existujúcich textov, aktivít a pracovných listov. 
Spracovanie cca 20 grafických ilustrácií, ktoré budú prostredníctvom CD ponúknuté školám ako 
praktické učebné pomôcky. 
 
3. CD ako príloha k obrázkovej príručke – spracovanie návrhu potlače CD k obrázkovej príručke, 
vytvorenie obsahu CD z existujúcich strán príručky (vytvorenie samostatných pracovných listov a 
vytvorenie verzie pracovných listov na ľahké kopírovanie). 
 



 

4. Aktivity pre učiteľov – spracovanie 10 aktivít pre učiteľov, formát A4, CB. Aktivity v priemere 
obsahujú 3-5 NS textu a 5-10 ilustrácií. Ku každej aktivite bude vytvorený v priemere 1 pracovný list. 
Ilustrácie budú zahŕňať predovšetkým druhy rastlín a živočíchov, pričom vyžadujeme vysokú 
presnosť spracovania znakov jednotlivých druhov. 
 
5. Identifikačné kruhy – existujúce poznávacie kruhy budú spracované do formátu A4 a pripravené 
na napálenie na CD. Obojstranné poznávacie kruhy priemer 18 mm, 5 typov, plnofarebné. 
 
6. Pracovné listy pre MŠ, ZŠ a ZŠ – spolu 10 listov, z toho 9 listov formátu A4 a 1 list formátu A3, 
obojstranné, čiernobiele, vrátane prípravy a spracovania cca 30 perokresieb/máp, rozsah textu cca 
5 NS. 
 
7. Stolová hra podľa vzoru dobble – spolu 6 x stolová hra, grafické zalomenie kartičiek s farebnými 
obrázkami rastlín a zvierat k biotopom les, lúka, voda. Ku každej hre spolu v priemere 40 ilustrácií. 

 

3.   Celkové množstvo alebo rozsah: 

Predpokladaná hodnota cenovej ponuky nepresiahne sumu  4 820 EUR bez DPH. 

 

4. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 631 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov na  
dodanie predmetu zákazky. 

 

5.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Konečný prijímateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač nesmie rozdeliť 
predmet zákazky na časti.  

  

6.   Miesto dodania predmetu zákazky: 

Tlačové PDF resp. PDF pre kancelársku tlač môžu byť dodané osobne na adresu DAPHNE – Inštitút 
aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu upresnenú 
v zmluve. 

  

7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

Grafické práce a ilustrácie budú poskytnuté do 31. augusta 2017. Harmonogram realizácie prác je uvedený 
v návrhu na plnenie kritéria. 

  

8.   Hlavné podmienky financovania: 

Predmet zákazky je možné vyfakturovať v zmysle časového harmonogramu realizácie, t.j.  v dvoch častiach. 
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Splatnosť faktúry bude 14 
dní odo dňa jej doručenia.  

 

 



 

9.  Podmienky účasti uchádzačov: 

Predloženie kópie dokladu o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť (výpis z obchodného registra alebo 
výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať).  

 

10.  Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Konečný  prijímateľ žiada cenovú ponuku zaslať poštou alebo priniesť osobne do 22.3.2017 do 14:00 hod. 
na adresu: 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie  

Podunajská 24, 821 06 Bratislava  

  

Rozhodujúci je dátum prebratia obálky pracovníkom DAPHNE. 

Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť „Grafické práce a ilustrácie“ – cenová ponuka - neotvárať.  

  

11.  Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 

Najnižšia celková cena v EUR  s DPH 

 

12. Spôsob určenia ceny: 

Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v eurách  a 
stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

 

 

Návrh na plnenie kritéria:  

 

P. č.  Predmet zákazky Celkové množstvo  

Celková cena v EUR 

s DPH  

Termín 
realizácie 

1 Skladačka o rastlinách Devínskej Kobyly 1 skladačka  31.5.2017 

2 CD k textovej príručke pre učiteľov 1 ks   31.5.2017 

3 CD ako príloha k obrázkovej príručke 1 ks  31.5.2017 

4 Aktivity pre učiteľov 10 ks  31.8.2017 

5 Identifikačné kruhy 5 ks  31.5.2017 

6 Pracovné listy pre MŠ, ZŠ a SŠ 10 strán  31.8.2017 

7 Stolová hra 6 typov  31.8.2017 

Spolu   

 

Všetky ceny  sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.  



 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

-  cenová ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe (súčasťou ktorej bude vyplnená hore uvedená 
tabuľka), ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,  

- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto 
zákazke s nízkou hodnotou znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči konečnému prijímateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, 

- každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky, bude zaslaný výsledok 
vyhodnotenia ponúk. 

  

  

S pozdravom, 

 

 

Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. 

štatutár  

 

 

V Bratislave, dňa 13. Marca 2017 

 


