
 
Predpokladaná hodnota zákazky od 1.000 do 20.000,- EUR (tovar, služby, práce)  za kalendárny rok alebo počas 

platnosti zmluvy – ktoré nie sú bežne dostupné na trhu. 
 

Výzva na predkladanie ponúk  
zákazky  v súlade s § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 
 

1. Verejný obstarávateľ     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  
       Sídlo:    Cyprichova 42, 831 05 Bratislava  

      IČO:            00681385 

 
Kontaktná osoba                     Darina Ambrozyová    
tel. č.   +421 908125538  
e- mail   darina.ambrozyova@vudpap.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.vudpap.sk  
           

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa    „Grafická, technická príprava a tlač časopisu 

„Psychológia a patopsychológia dieťaťa“. 
 
Druh zákazky: služba 
 

3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  v mesiacoch: 36 
Výsledok verejného obstarávania  
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená a podľa ust. § 269 Zb. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení 
neskorších predpisov.  
 

4. Hlavné miesto   poskytnutia služieb:   VÚDPaP Bratislava 
 

5. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb kompletných polygrafických výkonov súvisiacich 
s grafickou, technickou prípravou a tlačou časopisu „Psychológia a patopsychológia dieťaťa“, vrátane balenia 
a dodania na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.  
Časopis bude vydávaný 4 krát ročne, v náklade 500 ks na základe predložených podkladov.  
Špecifkácia predmetu zákazky:  
1. Grafická úprava a korektúry časopisu – vyžadujú sa 3 korektúry 

      2. Retuš a úprava obrázkov 
      3. Vytváranie grafov a schém 3-10 ks/číslo 
      4. Tlačové a knihárske spracovanie 
      5. Balenie a dodávka do sídla verejného obstarávateľa 

6. Tlač: 
    - Formát 165x240 mm 

         - Vnútro: 170 rkp. str,   96-104 TS 
         - Papier 90g BO   
         - Tlač:  1+1,  
         - Obálka 4+ 0, 250 g NL, + Lesklé lamino 
         - Väzba V2 
Lehota dodania čísla je 21 dní od obdržania podkladov pri riadnej súčinnosti verejného obstarávateľa.   

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby..  
 
 Celkové množstvo alebo rozsah zákazky:  náklad 500 ks, 4x ročne po dobu 36 mesiacov.  
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   18 480,-  
 

7. Variantné riešenie : áno/nie  
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

http://www.vudpap.sk/


Predmet zákazky  sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 15 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia po dodaní predmetu plnenia. Verejný obstarávateľ preddavok ani zálohu 
neposkytuje. 

9. Podmienky účasti 
9.1. Osobné postavenie   

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti : 
Podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu,  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky   
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa obligatórne vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

9.2.  Ekonomické a finančné postavenie 
„nepožaduje sa“. 
 

9.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
„nepožaduje sa“. 
 

9.4. Uchádzač predloží   doklady   podľa  bodov 9.1. až 9.3. výzvy.   Ak   uchádzač  nesplní požiadavku   podľa   
tohto   bodu   výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania  vylúčený. 

Splnenie podmienky účasti  uvedené v bode 9.1 až 9.3 tejto výzvy možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača 
alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi 
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 
Najnižšia  celková cena za uvedený predmet zákazky vyjadrená v EUR vrátane   DPH za 12 čísiel (36 mesiacov)  

 
11. Použije sa elektronická aukcia : 

 NIE  
 

12. Lehota na predkladanie ponúk : 
a) Do 31.3.2016 do 12:00 h. 
b)  Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo osobne ( od pondelka do štvrtku v čase od 8:00 do 

15:00 h. a v piatok  od 8:00 do 12:00 h.   
 

13. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31.3.2016 v čase o 14:00 h. v budove VÚDPaP, Cyprichova 42,  Bratislava 
– bez účasti uchádzačov.  
 

14. Obsah ponuky 
 Ponuka   musí   obsahovať   nasledovné   doklady   a   dokumenty v listinnej podobe: 

a) Identifikáciu uchádzača 
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email. 
c) Vyplnenú ocenenú prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria 
d) Návrh zmluvy  
e) Doklady   a   dokumenty,   ktorým  uchádzač   preukáže   splnenie podmienok účasti podľa bodu 9.  tejto     výzvy na  

predkladanie ponúk. 
Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. 
 

15. Obálku označte heslom : Grafická, technická príprava a tlač časopisu „Psychológia 

a patopsychológia dieťaťa“ –  Neotvárať! 

 
16. Lehota viazanosti ponuky: 36 mesiacov  
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

 Slovenský jazyk. 



 
18. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak budú doručené len  2 alebo 1 ponuka.  

19.  Ďalšie informácie:  
20. Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk  Vám bude zaslaná elektronicky na emailovú adresu uchádzača 

uvedenú v ponuke.  
21. Náklady na ponuku  

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku na úhradu 
nákladov voči verejnému obstarávateľovi .  

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:   21.3.206                           
 

  
 
V Bratislave dňa : 17.3.2016 
 

                                                                      
                                                                                                  D. Ambrozyová – za VO  
 
príloha č. 1 k výzve  Návrh na plnenie kritéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ GRAFICKÝCH A TLAČIARENSKÝCH 
SLUŽIEB   

 
uzavretá podľa § 269 a nasl. zák. č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného 
zákonníka) medzi zmluvnými stranami: 
 
 
 
1. Objednávateľom :  

Názov:    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo:     Cyprichova 42, 831 05 Bratislava       

Štatutárny zástupca:   PhDr. Alena Kopányiová, PhD - riaditeľka 

IČO:                                       00681385 

DIČ:                                       2020796415  

Peňažný ústav:                 Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164   

                                              SFIWT: PSRSKBA 

      

(ďalej ako „objednávateľ“, resp. aj ako „VÚDPaP“) 

 

a 

 

2. Poskytovateľom: 

Názov:     

Sídlo:          

Štatutárny zástupca:    

IČO:                                       

DIČ:                                      

IČ DPH:                                 

Názov banky:                 

Číslo účtu:   IBAN: 

     SWIFT: 

registrácia spoločnosti:  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ, resp. VÚDPaP, a poskytovateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
 
takto: 
 

Úvodné ustanovenie 
 



Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa 
§9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre podlimitnú zákazku – služby.  
 

Článok 1 
Predmet zmluvy  

 
1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby kompletných polygrafických 

výkonov súvisiacich s grafickou, technickou prípravou a tlačou časopisu „Psychológia 
a patopsychológia dieťaťa“, vrátane balenia a dodania na adresu objednávateľa v rozsahu 
špecifikácie – Príloha č. 2 k tejto zmluve  (ďalej spolu „predmet zmluvy“). Počet strán 
jednotlivých čísiel, obrázkov v nich a grafov sa môže meniť v rozsahu špecifikácie.  

 
1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre objednávateľa predmet zmluvy na základe 

podkladových (textových, obrazových a tabuľkových) materiálov objednávateľa pre jednotlivé 
čísla časopisu, s lehotou dodania do 21 kalendárnych dní od doručenia kompletných 
podkladových materiálov a riadnej súčinnosti objednávateľa.  
 

1.3 Objednávateľ požaduje od poskytovateľa zároveň poskytovanie základných informácií 
a riadnu súčinnosť pri technickej príprave časopisu a poskytovateľ sa zaväzuje tieto 
informácie na výzvu objednávateľa poskytnúť bez zbytočného odkladu, t. j. ihneď. 

 
1.4 Požiadavka jednotlivých čísiel časopisu (objednávka) môže byť poskytovateľovi doručená e-

mailom, faxom, osobne v listovej podobe alebo  na CD/DVD nosiči. Telefonická objednávka 
bude potvrdená písomnou formou, najneskôr do 3 dní od uskutočnenia telefonickej 
objednávky.  

 
 

Článok 2 
Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára 

 
2.1 Objednávateľ uzatvára túto zmluvu s poskytovateľom na obdobie 36 mesiacov alebo do limitu 

20.000 eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 

2.2 Obdobie 36 mesiacov začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (t. j. dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad 
vlády SR). 

 
 

Článok 3 
Cena predmetu zmluvy a fakturácia 

 
 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle  
        zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v platnom znení. Cena za realizáciu predmetu zmluvy sa 
        riadi ponukou poskytovateľa (príloha č. 1 k tejto zmluve) a  je pevná a nemenná.  
 
3.2  Celková cena za celý predmet zmluvy (12 čísiel časopisu) vyjadrená v eurách bez DPH je 
 
                                        ...................................................................... 
       sadzba a suma DPH: .....................................................................  
 
       Cena cekom s DPH:  ....................................................................... 
       Slovom:  ............................................................................................ 

 
 
3.3 Úhrada za zrealizovanú službu sa uskutoční na základe faktúry poskytovateľa a to vždy po 

prevzatí kompletného čísla v požadovanej kvalite. Dokladom je potvrdený dodací list.  



 
3.5  Faktúra bude splatná do 15 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. 
 
3.6 Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania fakturovanej sumy na účet 

poskytovateľa uvedený v úvode tejto zmluvy. 
 
3.7 V prípade, že poskytovateľ nie je v čase uzatvorenia tejto zmluvy platiteľom dane z pridanej 

hodnoty (DPH) a počas trvania tejto zmluvy sa stane platiteľom dane z pridanej hodnoty, platia 
až do skončenia platnosti tejto zmluvy všetky ceny tak, ako boli v zmluve dojednané, t. j. 
poskytovateľ si nepripočíta k pôvodne zmluvne dojednanej cene, resp. cenám podľa tejto 
zmluvy zákonnú výšku DPH. 

 
Článok 4 

 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
4.1  Poskytovateľ sa zaväzuje, že: 

a) Požadované služby poskytne vo vlastnom mene, vo vysokej profesionálnej kvalite 
a v požadovanej lehote podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, 

b) chyby a nedostatky v kvalite, nespôsobené objednávateľom odstráni na vlastné náklady do 
3 dní od prijatia oprávnenej reklamácie objednávateľa.   
 

4.2   Objednávateľ sa zaväzuje že: 
a) riadne a včas odovzdané výtlačky časopisu  na základe tejto zmluvy od poskytovateľa  

prevezme a zaplatí za ne poskytovateľovi dohodnutú cenu v stanovenom termíne, 
b) poskytne poskytovateľovi na realizáciu predmetu zmluvy súčinnosť, a to v rozsahu 

nevyhnutne potrebnom a ihneď,  
 
 

Článok 5 
Osobitné ustanovenia 

 
5.1  Predmet poskytovanej služby  je majetkom poskytovateľa až do úplného uhradenia faktúry. 
 
5.2   Definícia výrazov: 

 riadnou súčinnosťou sa rozumie včasné doručenie podkladových materiálov, bezodkladné 
riešenie nejasností vyplývajúcich z podkladov, korekcií a potvrdenie finálneho výsledku.    

 
 

Článok 6 
Odstúpenie od zmluvy a vypovedanie zmluvy 

 
6.1 Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúr 

viac ako jeden mesiac a aj z dôvodu neplnenia  povinností, resp. záväzkov objednávateľa 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
6.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak bude poskytovateľ v omeškaní s dodaním časopisu   

podľa tejto zmluvy a aj z dôvodu neplnenia povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. 

 
6.3 Odstúpenie poskytovateľa , resp. objednávateľa od tejto zmluvy nadobudne účinnosť dňom 

jeho doručenia na adresu druhej zmluvnej strany. V odstúpení od zmluvy musia byť uvedené 
konkrétne dôvody odstúpenia od zmluvy. 

 
6.4 Túto zmluvu môže jednostranne vypovedať tak objednávateľ, ako aj poskytovateľ, a to aj bez 

uvedenia dôvodov. Výpovedná doba je rovnaká tak pre objednávateľa, ako aj pre 
poskytovateľa, a je tri mesiace. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho 



mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
 

Článok 7 
Osobitné ustanovenie týkajúce sa povinného zverejnenia zmluvy a účinnosti zmluvy  

 
7.1 Poskytovateľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle    

§ 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 
7.2 Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona o slobode informácií zašle túto zmluvu po 

jej podpise zo strany obidvoch zmluvných strán Úradu vlády Slovenskej republiky na 
zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“). 

 
7.3 Ak sa zmluva nezverejní do 3 mesiacov odo dňa jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami, 

platí, že k jej uzatvoreniu neprišlo. 
 
7.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 3 - Výpis z registra konečných užívateľov 

výhod, bez ktorého je zmluva neplatná.  
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1 Pre právne vzťahy medzi zmluvnými stranami platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
9.2 Zmenu tejto zmluvy je možné urobiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to formou 

písomného dodatku k tejto zmluve. 
 
9.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch pričom objednávateľ  dostane 2 a poskytovateľ 2 

rovnopisy. 
 
9.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  tieto prílohy: 

 Príloha č. 1: ponuka uchádzača (Návrh na plnenie kritéria), 

 Príloha č. 2: Špecifikácia,  

 Príloha č. 3: Register konečných užívateľov výhod.  
 

9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý 
bezprostredne nasleduje po dni, v ktorom došlo k zverejneniu zmluvy v CRZ. 

 
9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 

slobodne, nie pod nátlakom a nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 
podpísali. 

 
 
V Bratislave dňa                                                          V Bratislave dňa  
 
 
Za objednávateľa:               Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
 
.............................................                              ...................................................... 
PhDr. Alena Kopányiová, PhD - riaditeľka.                          štatutárny zástupca poskytovateľa 



 
 
 
 
Príloha č.1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA  

23. Verejný obstarávateľ:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  
       Cyprichova 42, 831 05 Bratislava  
 

Názov predmetu zákazky: „Grafická, technická príprava a tlač časopisu „Psychológia 

a patopsychológia dieťaťa“.  
 

Uchádzač (názov a sídlo):................................................. 

IČO:  

IČ DPH:  

*upraviť podľa potreby, musí byť vyhodnotiteľné a v súlade s opisom v bode 5. 

 

Vyplnená tabuľka 

 

1.  

Popis  jc  Náklad  Cena bez DPH   Sadzba DPH Cena celkom  Cena celkom  

za 12 čísiel 

grafická, technická príprava       

tlač       

spolu       

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto návrhu sú uvedené v súlade s predloženou ponukou.  

Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.  

 

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

 

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

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 Špecifikácia: 
 
Predmet požiadavky: dodanie kompletných výkonov súvisiacich s grafickou, technickou prípravou a tlačou 
časopisu „Psychológia a patopsychológia dieťaťa“. 
 

I. Špecifikácia predmetu obstarávania: 
1. Formát 165x240mm 
2. Vnútro: 170 rkp. str,   96-104 TS 
3. Papier 90g BO   
4. Tlač:  1+1,  
5. Obálka 4+ 0, 250 g NL, + Lesklé lamino 
6. Väzba V2 
7. Náklad 500 ks 
8. Periodicita 4 x ročne 

II. Rozsah služieb 
2. Grafická úprava a korektúry časopisu. Vyžadujú sa 3 korektúry. 
3. Retuš a úprava obrázkov 
4. Vytváranie grafov a schém 3-10 ks/číslo 
5. Tlačové a knihárske spracovanie 
6. Dodávka do sídla obstarávateľa 

 


