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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 

písm. a) zákona NR SR 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“) 

predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 

obstarávaní: 

VÝZVU 

                                         na predloženie cenovej ponuky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Župné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Mgr. Michal Trnavský 

Telefón: 02/20441707 

Elektronická pošta: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na poskytovanie služieb s názvom: 

 

 

„Grafický návrh, výroba a distribúcia propagačných materiálov“ (G1) 

„Mobile packages for employers – grafický návrh, výroba a distribúcia 

propagačných materiálov pre zamestnávateľov“ (G2) 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 15 833,33 ,- EUR bez DPH 

 

Finančné prostriedky vyčlenené na zabezpečenie aktivít siete EURES sú nasledovné: 

 

 „Grafický návrh, výroba a distribúcia propagačných materiálov“ v rámci aktivity 

G1 – 8333,33 EUR bez DPH, 10 000,00 EUR s DPH 

 

 „Mobile packages for employers – Grafický návrh, výroba a distribúcia 

propagačných materiálov pre zamestnávateľov“ G2 – 7 500,00 EUR bez DPH, 

9000 EUR s DPH 

 

4. Kategória služby, Druh zákazky a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Kategória služby : 13 – Reklamné služby 

 

Zákazka na dodanie služby 

Hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet: CPV 79342200-5 Propagačné služby 

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA 

mailto:michal.trnavsky@upsvr.gov.sk
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5. Opis predmetu zákazky 

 

Zákazka je rozdelená do dvoch aktivít: 

 

1. Grafický návrh, výroba a distribúcia propagačných materiálov“ v rámci aktivity G1 

2. Mobile packages for employers – Grafický návrh, výroba a distribúcia propagačných 

materiálov pre zamestnávateľov“ G2 

 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť komplexnú výrobu (vrátane vyhotovenia 

grafického návrhu, korektúry) a distribúciu  propagačných materiálov uvedených 

v Prílohe č. 2-A (G1) a v Prílohe č. 2-B (G2) tejto žiadosti na odberné miesta 

objednávateľa  podľa  Prílohy č. 1.  

 

         Objednávateľ dodá zhotoviteľovi distribučný list, ktorý obsahuje zoznam úradov, 

kontakty na pracovníkov zodpovedných za prevzatie /aktualizuje sa pred podpisom 

zmluvy/ a počet kusov  jednotlivých položiek prislúchajúcich na konkrétny úrad – 46 

úradov PSVR na Slovensku a Ústredie práce, soc. vecí a rodiny – zhotoviteľ pripraví 

dodacie listy a propagačné materiály rozvezie na príslušné úrady. Na základe 

podpísaných dodacích listov, ktoré doručí zhotoviteľ na Ústredie PSVR sa pripravia 

preberacie protokoly, ktoré budú podkladom pre vyhotovenie faktúr.  

 

         Spolu s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi grafický 

návrh objednávaných propagačných materiálov.  

 

       Každá položka obsahuje počet súťažených kusov, ktoré súťažiaci nacení v podobe 

cena za kus a cena za požadovaný počet kusov. Úspešný bude uchádzač s najnižšou 

celkovou cenou za súčet cien položiek pri stanovenom počte  kusov. Cena 15 833,33 

EUR bez DPH; 19 000,00 EUR s DPH je konečná a odberateľ ju vyčerpá 

jednorázovo. 

 
       Finančné prostriedky vyčlenené na zabezpečenie aktivít siete EURES sú nasledovné: 

 

- „Grafický návrh, výroba a distribúcia propagačných materiálov“ v rámci aktivity G1 – 

8 333,33  EUR bez DPH, 10 000,00  EUR s DPH. 
 

-  „Mobile packages for employers – Grafický návrh, výroba a distribúcia propagačných 

materiálov pre zamestnávateľov“ v rámci aktivity G2 –  7 500,00 bez DPH, 9 000,00 

EUR s DPH.  

 

Cena je konečná a objednávateľ ju vyčerpá jednorázovo 

 

 

 Fakturácia prebehne v dvoch samostatných faktúrach za každú aktivitu!  

  

6. Špecifikácia jednotlivých propagačných materiálov k aktivite G1 

 

- Na každom propagačnom materiáli musí byť uvedené – buď logo EURES alebo 

www.eures.sk alebo www.eures.europa.eu alebo www.upsvar.sk. 

http://www.eures.sk/
http://www.eures.europa.eu/
http://www.upsvar.sk/
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- V cene musí byť zahrnutý grafický návrh  položky č. 5 (prenosný banner). 

- V cene musí byť zahrnutá distribúcia propagačných materiálov na všetky odberné 

miesta uvedené v Prílohe č.1 výzvy na predkladanie cenových ponúk. 

  Názov: Popis:  Požiadavka 

na min. 

počet: 

1. Stolové podložky 

trhacie formátu 

A2. 

Stolové podložky formátu A2 trhacie, min. počet 

kusov strán 20, kvalita papiera min. 80g/m2, potlač 

jednostranná, papier čistý (nelinajkovaný), musí 

obsahovať farebné logo EURES v súlade s dizajn 

manuálom o veľkosti 3x4cm, farebný nápis 

www.eures.sk o veľkosti 4cm a šedú vodotlač cez 

stred papiera EURES o veľkosti 25cm, presný  

návrh dizajnu predloží poskytovateľ.  

min. 400 ks 

2. Čistič na okuliare  Čistič na okuliare, materiál: mikrovlákno. 

Veľkosť: min. 17 x 12cm, čistič zabalený v 

priehľadnom puzdre, na čelnej strane handričky 

potlač farebné logo EURES podľa dizajn manuálu 

+ www.eures.sk. 

min. 1600 ks 

3. Poznámkový mini 

blok s perom 

Poznámkový mini blok s perom s modrou náplňou, 

uchytené na gumičke v strede čelnej strany obalu 

bloku. Veľkosť min. 11,3 x 7,4 x 1,9. Obal bloku z 

plastu bledo-modrej farby, na čelnej strane farebné 

logo EURES v zmysle dizajn manuálu. Náplň čisté 

biele listy min. 30 listov, uchytené v špirálovej 

väzbe.  

min. 1 600 ks 

4. Držiak na kabelky Držiak na kabelky okrúhly z lešteného kovu, v 

strede čiernej alebo modrej farby s bielym alebo 

farebným logom EURES, pod logom 

www.eures.sk. Minimálne rozmery 35x8mm. 

min. 300 ks 

http://www.eures.sk/
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5. Prenosný banner 

EURES Slovensko 

na zavesenie 

z látky   

Ľahký prenosný banner EURES Slovensko na 

zavesenie (s možnosťou zavesenia na stenu) spolu s 

puzdrom, do ktorého sa bude dať zrolovať a 

prenášať v ňom. Celý banner bude na šírku 

rozdelený na dve časti, každá časť bude mať 

rozmery max. 50x120cm, pričom na vrchnej 

a spodnej časti bude mať plastové lišty. Materiál: 

látka alebo odolný papier. Návrh dizajnu navrhne 

poskytovateľ, schvaľuje EURES Slovensko. 

47 ks 

6. Skladacia 

nákupná taška 

Skladacia nákupná taška z textílie, min. 70g/m2. 

Rozmer: približne 36 x 32 x 10 cm. Farba modrá + 

krémová. Na vrchnej svetlej "chlopni" farebné logo 

EURES o rozmeroch minimálne 3x5cm. 

min. 700 ks 

7. Keramický hrnček Keramický hrnček s objemom min. 310 ml. 

Rozmery: min. 8x9,7cm. Farba: štyri farebné 

kombinácie (rozdelené proporčne, z každej farby 

rovnaký počet kusov): biely hrnček s čiernym 

textom, čierny hrnček s bielym textom, modrý 

hrnček so žltým textom a žltý hrnček s modrým 

textom. Text na hrnčeku: logo eures v strede čelnej 

steny hrnčeka o rozmeroch min. 3x4cm, na spodnej 

časti hrnčeka po celom obvode opakujúci sa text: 

www.eures.sk www.eures.europa.eu.  

min. 1200 ks 

8. Puzdro na mobil Puzdro na mobil, závesné na krk (so šnúrkou na 

zavesenie), čiernej alebo šedej farby. Materiál: 

textil. Rozmery: 12x5 cm. Na čelnej strane puzdra 

farebné logo EURES o rozmeroch približne 3x2cm.  

min. 500 ks 

9. Skladací dáždnik Skladací dáždnik 53cm v PVC (alebo inom) 

puzdre. Rozmery 56,5cm x 105cm (priemer). 

Potlač: logo EURES + www.eures.sk. Farba: 

modrá so žltou potlačou, čierna s bielou potlačou. 

Veľkosť potlače približne 10x15cm. Z každého 

farebného prevedenia v rovnakom počte. 

min. 300 ks 
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10. Ceruzka s gumou Ceruzka s gumou a čiernou tuhou. Rozmery: 

19,1cm x 0,7 (priemer). Potlač: www.eures.sk o 

rozmeroch približne 4 x 40mm. Farba: modrá so 

žltou potlačou, čierna s bielou potlačou, žltá s 

modrou potlačou, biela s čiernou potlačou. 

Z každého farebného prevedenia v rovnakom počte. 

min. 8000 ks 

 

 

 

7. Špecifikácia jednotlivých propagačných materiálov k aktivite G2 

Na každom propagačnom materiáli musí byť uvedené – buď logo EURES alebo 

www.eures.sk alebo www.eures.europa.eu alebo www.upsvar.sk. 

V cene musí byť zahrnutá distribúcia propagačných materiálov na všetky odberné miesta 

uvedené v Prílohe č.1 výzvy na predkladanie cenových ponúk. 

 

  Názov: Popis: 
Požiadavka na 

min. počet: 

1. Laserové 

ukazovátko s 

perom 

Guličkové pero, laserové ukazovátko, pero pre 

touch screen, LED svietidlo v jednom, ochranný 

obal, batérie v balení. Farba sivá. Rozmery: 15cm 

x 1cm. Na pere gravírované www.eures.sk 

o rozmeroch 50x30mm. 

min. 170ks 

2.  Prezentačná 

písacia sada pier  

Písacia sada dvoch kusov prezentačných pier. 

Úprava: kombinácia vysokolesklého chrómu 

s matovaným vzorom a čierneho (alebo šedého) 

laku. Guličkové pero je vybavené klikacím 

mechanizmom a veľkokapacitnou náplňou modrej 

farby. Plniace pero má hrot strednej hrúbky 

a bombičku s čiernym atramentom. Sada je v 

darčekovej krabičke čiernej farby (čierna koža 

alebo koženka). Logo EURES gravírované na 

vrchnej časti krabičky o rozmeroch cca 2 x 2 cm. 

Na guličkovom pere uvedené www.eures.sk, na 

plniacom pere uvedené www.upsvar.sk. 

min. 260ks 

3. Nástenné hodiny Nástenné hodiny s vlhkomerom a teplomerom, 

prevedenie plast čierny + strieborný. Rozmery: 

29,1 x 22,1 x 4cm. V spodnej časti ciferníka 

viditeľný nápis EURES (v bielom alebo šedom 

prevedení) o veľkosti min. 6x2 cm. 

min. 110ks 

http://www.eures.sk/
http://www.eures.europa.eu/
http://www.upsvar.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.upsvar.sk/
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4. Taška na 

dokumenty 

Nylonová taška na dokumenty s úchytkou na 

držanie, zipsom a výstužou. Materiál: PAD 

Rozmer: 40 x 28 x 7 cm. Farba: čierna. Na čelnej 

strane tašky v pravom dolnom rohu biele logo 

EURES v zmysle dizajn manuálu EURES. 

min. 300ks 

5. USB disk (kľúč) USB disk (kľúč) s kapacitou 16GB. Typ USB 2.0 

Rýchlosť čítania min.10MB/s, rýchlosť zápisu 

min.5MB/s. Celokovová konštrukcia, bez 

pohyblivých častí. Na prednej časti vygravírované 

www.eures.sk 

min. 120ks 

6. Farebný 

zvýrazňovač 

Farebný zvýrazňovač o rozmeroch min. 10x2cm. 

Zrezaný hrot (šírka stopy 1až5mm). Samostatné 

v štyroch farebných prevedeniach – žltá, zelená 

a ružová. Na každom zvýrazňovači logo eures 

o rozmeroch1,5x2cm a pod ním nápis 

www.eures.sk 

min.1500ks 

 

8. Splnenie podmienok účasti: 

 

 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky ( vyplnenú prílohu č.2-A, 

a prílohu č.2-B) ktorý je špecifikovaný v bode 6 a 7 tejto Výzvy  

 

 Uchádzač musí s cenovou ponukou predložiť: 

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky v zmysle     

  bodu 5 predmetnej výzvy. 

 

 Úspešný uchádzač následne predloží originál alebo úradne overenú kópiu tohto 

dokladu. 

 

 Uchádzač so svojou cenovou ponukou predloží aj podpísaný návrh zmluvy o dielo č. 

.../OIPSS/2013, ktorý je súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

 

 uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky v zmysle 

bodu č. 5 tejto Výzvy.  

 

 

9. Lehota a miesto dodania tovaru 

 

Predpokladaný termín ukončenia poskytovaných služieb: do 30. septembra. 2014 

 

Miestom doručenia služieb zadávanej zákazky je Ústredie PSVaR, Špitálska 8, 812 67 

Bratislava  a príslušné úrady PSVR podľa prílohy č. 1 – Zoznam odberných miest. 
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10. Cena a spôsob určenia ceny: 

 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

a to v nasledovnej štruktúre:  

 

 cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle 

bodu 6 a 7. tejto Výzvy  

 

 ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná 

osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za 

uchádzača, alebo v jeho mene, 

 

 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke,  

 

11. Možnosť predloženia variantných riešení 

 

 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 

 

 

12. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 

 

Finančné prostriedky budú hradené z Grantu EURES pre rozpočtové obdobie 2013/2014 

v percentuálnom pomere finančných prostriedkov: 95% z Grantu a : 5% zo štátneho rozpočtu 

 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 21.01.2014 do 12.00 hod. 

 

Poštou alebo osobne do podateľne na adresu: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Odbor verejného obstarávania 

Mgr. Michal Trnavský 

Župné nám. 5-6 

812 67  Bratislava 

Podateľňa: Župné námestie č. 5 - 6 

812 67  Bratislava  

 

Mailom na adresu:   michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

Ponuky predložené poštou, sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena 

a sídla uchádzača alebo miesta podnikania. 

Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ - N E O T V Á R A Ť“ 

Heslo súťaže: „Grafický návrh, výroba a distribúcia propagačných materiálov“ (G1) A 

(G2) 

 

mailto:michal.trnavsky@upsvr.gov.sk
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Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 21.01.2014 do 12.00 hod  

do podateľne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Župnom námestí č. 5-6 alebo na 

vyššie uvedený email. 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou 

cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to 

znamená, že sa hodnotí  cena celkom (cena s DPH), ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 

Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom.  

 

S úspešným uchádzačom bude na predmet zákazky podpísaná zmluva o dielo 

 

15. Vyhradenie práva: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : 

 

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 

sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude s úspešným uchádzačom 

podpísaná zmluva,  

 

2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude 

použitý postup zrušený, 

 

3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša 

uchádzač. 

 

V Bratislave, dňa 13.01.2014 

 

 

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

       Mgr. Katarína Slamená 

      riaditeľka odboru IPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: ...............................                                 Posúdil: ................................ 

Mgr. Michal Trnavský     Mgr. Roman Mrva 
referent OVO       riaditeľ OVO 
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Príloha č. 1: Zoznam odberných miest 

 

Zoznam odberných miest         

Por. 

Č. Organizácia Obec Ulica PSČ 

0 Ústredie PSVR Bratislava Ústredie Vajanského nábrežie č.10 811 02 

1 Úrad PSVR 

Bratislava Úrad 

PSVR Vazovova 7/A 816 16 

2 Úrad PSVR Malacky Záhorácka 2942/60/A 901 01 

3 Úrad PSVR Pezinok Moyzesova 2 902 01 

4 Úrad PSVR Dunajská Streda Ádorská č. 41 929 01 

5 Úrad PSVR Galanta Staničná č. 5 924 01 

6 Úrad PSVR Piešťany Krajinská cesta 13 921 01 

7 Úrad PSVR Senica Vajanského 17 905 01 

8 Úrad PSVR Trnava J. Bottu 4 917 01 

9 Úrad PSVR Partizánske Námestie SNP 151/6 958 01 

10 Úrad PSVR Nové Mesto n./V. Hviezdoslavova 40 915 01 

11 Úrad PSVR Považská Bystrica  Centrum 13/17 017 01 

12 Úrad PSVR Prievidza Šumperská 1 971 01 

13 Úrad PSVR Trenčín M. R. Štefánika 20 911 01 

14 Úrad PSVR Komárno Námestie M.R. Štefánika 9 945 01 

15 Úrad PSVR Levice Ľ. Štúra 53 934 03 

16 Úrad PSVR Nitra  Štefánikova tr. 88 949 01 

17 Úrad PSVR Nové Zámky F. Kapisztóryho č. 1 940 36 

18 Úrad PSVR Topoľčany Škultétyho 1577/8 955 01 

19 Úrad PSVR Čadca Matičné námestie 1617 022 01 

20 Úrad PSVR Dolný Kubín Námestie Slobody 1 026 01 

21 Úrad PSVR Námestovo Nám. A. Bernoláka 381/4 029 01 

22 Úrad PSVR Liptovský Mikuláš M. M. Hodžu 30 031 80 

23 Úrad PSVR Martin Novomeského 4 036 01 

24 Úrad PSVR Ružomberok Námestie Slobody 9 034 01 

25 Úrad PSVR Žilina Hurbanova 16 010 01 

26 Úrad PSVR Banská Bystrica Skuteckého 39 974 05 

27 Úrad PSVR Banská Štiavnica A. T. Sytnianskeho 1180 969 58 

28 Úrad PSVR Brezno B. Nĕmcovej 12 977 01 

29 Úrad PSVR Lučenec Petöfiho 39  984 01 

30 Úrad PSVR Revúca Ul. Gen. Viesta 1103/4 050 01 

31 Úrad PSVR Rimavská Sobota Čerenčianska 18 979 01 

32 Úrad PSVR Veľký Krtíš Madácha č. 2 990 01 

33 Úrad PSVR Zvolen J. Jiskru 249/6 960 09 

34 Úrad PSVR Bardejov Dlhý rad 17 085 01 

35 Úrad PSVR Humenné Kukorelliho 1 066 70 

36 Úrad PSVR Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 058 01 

37 Úrad PSVR Prešov Slovenská 87 080 28 

38 Úrad PSVR Stará Ľubovňa Farbiarska 57 064 01 

39 Úrad PSVR Stropkov Hlavná 26 091 01 

40 Úrad PSVR Vranov nad Topľou Námestie Slobody 5 093 01 

41 Úrad PSVR Košice Staničné námestie 9 040 01 

42 Úrad PSVR Michalovce Ul. Saleziánov č. 1 071 01 

43 Úrad PSVR Rožňava Šafárikova 112 048 01 

44 Úrad PSVR Spišská Nová Ves Odborárov 53 052 21 

45 Úrad PSVR Trebišov M.R. Štefánika 23 075 01 

46 Úrad PSVR Kežmarok Dr. Alexandra 61 060 01 
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Príloha č.2/A       Špecifikácia jednotlivých propagačných materiálov k aktivite G1 

  Názov: Popis: Požiadavka 

na min. 

počet: 

Jednotková cena 

v EUR bez DPH 

Jednotková cena 

v EUR s DPH 

Cena v EUR 

celkom s DPH 

1. Stolové podložky 

trhacie formátu 

A2. 

Stolové podložky formátu A2 

trhacie, min. počet kusov strán 

20, kvalita papiera min. 

80g/m2, potlač jednostranná, 

papier čistý (nelinajkovaný), 

musí obsahovať farebné logo 

EURES v súlade s dizajn 

manuálom o veľkosti 3x4cm, 

farebný nápis www.eures.sk 

o veľkosti 4cm a šedú vodotlač 

cez stred papiera EURES 

o veľkosti 25cm, presný  návrh 

dizajnu predloží poskytovateľ.  

min. 400 ks    

2. Čistič na okuliare  Čistič na okuliare, materiál: 

mikrovlákno. Veľkosť: min. 17 

x 12cm, čistič zabalený v 

priehľadnom puzdre, na čelnej 

strane handričky potlač farebné 

logo EURES podľa dizajn 

manuálu + www.eures.sk. 

min. 1600 ks    

http://www.eures.sk/
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3. Poznámkový mini 

blok s perom 

Poznámkový mini blok s perom 

s modrou náplňou, uchytené na 

gumičke v strede čelnej strany 

obalu bloku. Veľkosť min. 11,3 

x 7,4 x 1,9. Obal bloku z plastu 

bledo-modrej farby, na čelnej 

strane farebné logo EURES v 

zmysle dizajn manuálu. Náplň 

čisté biele listy min. 30 listov, 

uchytené v špirálovej väzbe.  

min. 1 600 ks    

4. Držiak na kabelky Držiak na kabelky okrúhly z 

lešteného kovu, v strede čiernej 

alebo modrej farby s bielym 

alebo farebným logom EURES, 

pod logom www.eures.sk. 

Minimálne rozmery 35x8mm. 

min. 300 ks    

5. Prenosný banner 

EURES Slovensko 

na zavesenie 

z látky   

Ľahký prenosný banner 

EURES Slovensko na 

zavesenie (s možnosťou 

zavesenia na stenu) spolu s 

puzdrom, do ktorého sa bude 

dať zrolovať a prenášať v ňom. 

Celý banner bude na šírku 

rozdelený na dve časti, každá 

časť bude mať rozmery max. 

47 ks    
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50x120cm, pričom na vrchnej 

a spodnej časti bude mať 

plastové lišty. Materiál: látka 

alebo odolný papier. Návrh 

dizajnu navrhne poskytovateľ, 

schvaľuje EURES Slovensko. 

6. Skladacia 

nákupná taška 

Skladacia nákupná taška z 

textílie, min. 70g/m2. Rozmer: 

približne 36 x 32 x 10 cm. 

Farba modrá + krémová. Na 

vrchnej svetlej "chlopni" 

farebné logo EURES o 

rozmeroch minimálne 3x5cm. 

min. 700 ks    

7. Keramický 

hrnček 

Keramický hrnček s objemom 

min. 310 ml. Rozmery: min. 

8x9,7cm. Farba: štyri farebné 

kombinácie (rozdelené 

proporčne, z každej farby 

rovnaký počet kusov): biely 

hrnček s čiernym textom, 

čierny hrnček s bielym textom, 

modrý hrnček so žltým textom 

a žltý hrnček s modrým textom. 

Text na hrnčeku: logo eures v 

strede čelnej steny hrnčeka o 

min. 1200 ks    
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rozmeroch min. 3x4cm, na 

spodnej časti hrnčeka po celom 

obvode opakujúci sa text: 

www.eures.sk 

www.eures.europa.eu.  

8. Puzdro na mobil Puzdro na mobil, závesné na 

krk (so šnúrkou na zavesenie), 

čiernej alebo šedej farby. 

Materiál: textil. Rozmery: 12x5 

cm. Na čelnej strane puzdra 

farebné logo EURES o 

rozmeroch približne 3x2cm.  

min. 500 ks    

9. Skladací dáždnik Skladací dáždnik 53cm v PVC 

(alebo inom) puzdre. Rozmery 

56,5cm x 105cm (priemer). 

Potlač: logo EURES + 

www.eures.sk. Farba: modrá so 

žltou potlačou, čierna s bielou 

potlačou. Veľkosť potlače 

približne 10x15cm. Z každého 

farebného prevedenia 

v rovnakom počte. 

min. 300 ks    
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10. Ceruzka s gumou Ceruzka s gumou a čiernou 

tuhou. Rozmery: 19,1cm x 0,7 

(priemer). Potlač: 

www.eures.sk o rozmeroch 

približne 4 x 40mm. Farba: 

modrá so žltou potlačou, čierna 

s bielou potlačou, žltá s modrou 

potlačou, biela s čiernou 

potlačou. Z každého farebného 

prevedenia v rovnakom počte. 

min. 8000 ks    
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Príloha č.2/B  Špecifikácia jednotlivých propagačných materiálov k aktivite G2 

 

  Názov: Popis: 

Požiadavka 

na min. 

počet: 

Jednotková cena 

v EUR bez DPH: 

Jednotková cena 

v EUR s DPH: 

 

Celková cena 

v EUR s DPH 
1. Laserové 

ukazovátko 

s perom 

Guličkové pero, laserové ukazovátko, 

pero pre touch screen, LED svietidlo v 

jednom, ochranný obal, batérie 

v balení. Farba sivá. Rozmery: 15cm x 

1cm. Na pere gravírované 

www.eures.sk o rozmeroch 50x30mm. 

min. 170ks 

    

 

2.  Prezentačná 

písacia sada 

pier  

Písacia sada dvoch kusov 

prezentačných pier. Úprava: 

kombinácia vysokolesklého chrómu 

s matovaným vzorom a čierneho 

(alebo šedého) laku. Guličkové pero je 

vybavené klikacím mechanizmom 

a veľkokapacitnou náplňou modrej 

farby. Plniace pero má hrot strednej 

hrúbky a bombičku s čiernym 

atramentom. Sada je v darčekovej 

krabičke čiernej farby (čierna koža 

alebo koženka). Logo EURES 

gravírované na vrchnej časti krabičky 

o rozmeroch cca 2 x 2 cm. Na 

guličkovom pere uvedené 

www.eures.sk, na plniacom pere 

uvedené www.upsvar.sk. 

min. 260ks 

    

 

http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.upsvar.sk/
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3. Nástenné 

hodiny 

Nástenné hodiny s vlhkomerom a 

teplomerom, prevedenie plast čierny + 

strieborný. Rozmery: 29,1 x 22,1 x 

4cm. V spodnej časti ciferníka 

viditeľný nápis EURES (v bielom 

alebo šedom prevedení) o veľkosti 

min. 6x2 cm. 

min. 110ks 

    

 

4. Taška na 

dokumenty 

Nylonová taška na dokumenty s 

úchytkou na držanie, zipsom a 

výstužou. Materiál: PAD Rozmer: 40 

x 28 x 7 cm. Farba: čierna. Na čelnej 

strane tašky v pravom dolnom rohu 

biele logo EURES v zmysle dizajn 

manuálu EURES. 

min. 300ks 

    

 

5. USB disk 

(kľúč) 

USB disk (kľúč) s kapacitou 16GB. 

Typ USB 2.0 Rýchlosť čítania 

min.10MB/s, rýchlosť zápisu 

min.5MB/s. Celokovová konštrukcia, 

bez pohyblivých častí. Na prednej 

časti vygravírované www.eures.sk 

min. 120ks 
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6. Farebný 

zvýrazňovač 

Farebný zvýrazňovač o rozmeroch 

min. 10x2cm. Zrezaný hrot (šírka 

stopy 1až5mm). Samostatné v štyroch 

farebných prevedeniach – žltá, zelená 

a ružová. Na každom zvýrazňovači 

logo eures o rozmeroch1,5x2cm a pod 

ním nápis www.eures.sk 

min.1500ks 

    

 

 

 

Sumár za celý predmet zákazky: 
 

Aktivita Cena celkom v EUR bez DPH za celú aktivitu  Cena celkom v EUR s DPH za celú aktivitu 

 

Propagačné materiály v aktivite G1 

  

 

Propagačné materiály v aktivite G2 

  

 

Cena spolu za aktivitu G1 a G2 

  

 


