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Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu 

Námestie Slobody 30/28, 022 01 Čadca 

 
Dňa 2.4.2015 

 
 

Výzva na zaslanie cenovej ponuky 
 

Podlimitná zákazka 
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  
na poskytnutie služby  

 
 

Názov zákazky:  Brožúra orol skalný 
 
Zákazka bude obstaraná v rámci realizácie aktivít projektu: 
„Spolupráca záchranných staníc v oblastni biodiverzity a ekovýchovy“ 
ITMS projektu: 22420220040 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu 
 Nám. Slobody 30/28 
 022 01 Čadca  
Štatutárny zástupca: Dr. Jaroslav Velička 
IČO: 37907468 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Korňan 
 tel.: 0911/50312 
e-mail na zasielanie ponúk: jan.kornan@gmail.com 

 
 
2. Požadované technické parametre pre dodanie tovarov 
 

a) Formát : A4 (210 x 297 mm) 
b) Minimálny počet strán: 28, vrátane obálky 
c) Obálka, papier 250 g, laminovaná 
d) Obojstranná tlač 
e) Materiál:  papier minimálne 130 g, lesklý 
f) Farebnosť:  4/4 plnofarebná tlač 
g) „V“ väzba 
h) Náklad: 5000 ks 
i) Balenie: po 50 ks   

 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 4241,67 Eur bez DPH. 

 
4. Obsah cenovej ponuky  

Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 
zákazky, včítane dopravy na miesto dodania. 

 
Cenovú ponuku je potrebné uviesť v členení:  

 

P.č. Druh položky Cena bez DPH (EUR) DPH, 20%(EUR) Cena s DPH (EUR) 



1. Brožúra orol skalný 
    

 
5. Termín dodania predmetu zákazky 

Do 30.4.2015 
 

6. Miesto dodania predmetu zákazok:  
Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu, Nám. Slobody 30/28, 022 01 Čadca. 
 

7. Typ zmluvy 
Zákazky sa budú realizovať formou objednávky. 
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia. 

 
9. Lehota na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk: do 9. 4. 2015  do 15,00 hod. 
Adresa verejného obstarávateľa, na ktorú je možné doručiť ponuky: 
Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu, Nám. Slobody 30/28, 022 01 Čadca  
 
Cenové ponuky je možné doručiť elektronickou poštou na adresu: jan.kornan@gmail.com alebo 
v listinnej podobe poštou, resp. osobne v  čase od 7,00 h. do 15,00 h. na uvedenú adresu. 
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jaroslav Velička 
Predseda  
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