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Verejné obstarávanie: Grafický dizajn 

Výzva na predloženie záväzných cenových ponúk 

Termín: do 18. augusta 2017 

 

Za účelom propagácie projektu DTP-1-182-2.4 DriDanube – Drought Risk in the Danube Region, 

financovaného z programu INTERREG a podporeného zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA) bude 

uzavretá Rámcová zmluva (predbežne v období od 1.9.2017 do 30.6.2019) pre oblasť grafický dizajn. 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

1. bežné grafické práce 

- príprava publikačných materiálov: grafická úprava publikácií a propagačných materiálov 

(napr. letáky, foldre, brožúry, roll-upy, plagáty, noviny, časopisy a pod.), sadzba a zlom, 

tvorba layoutov, štandardná úprava fotografií, príprava materiálov do tlače, príprava do 

elektronickej verzie, elektronická publikácia vo formáte PDF 

- fotografie – zabezpečenie z fotobanky (Zakúpenie fotografií bude vopred schválené 

zadávateľom a nákup dodatočne preplatený dodávateľovi na základe predloženej faktúry.) 

 

2.  špecifické grafické práce 

- úprava fotografií, retušovanie 

- kreslenie  

- infografiky 

Prosím, zadajte Vašu cenovú ponuku pre každý výstup oddelene: 

Výstupy Cena s DPH za 1 hod 

1. Bežné grafické práce  

2. Špecifické grafické práce  

SPOLU  

  

Prosím pošlite Vaše záväzné cenové ponuky na jana.pangracova@gwpcee.org do 18. augusta 2017, 

15:00 SEČ. 

Ponuky záujemcov, budú hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia cena vrátane 

DPH.   

Plnenie nie je jednorázové, ale priebežné, na základe Rámcovej zmluvy s dodávateľom do 30.6.2019. 

Odberateľ nie je povinný vyčerpať maximálnu hodnotu plnenia zmluvy uvedenú v rozpise.  

Max. 300 hodín odborných grafických prác bude vykonávaných podľa zadania GWP CEE a platených 

štvrťročne na základe schválenia GWP CEE podľa odvedenej práce na hodinovej báze.. 

 

Pozn. 1 -  Celkový grafický dizajn výstupov bude jednotný s požiadavkami DTP Visual Identity 

Guideline. 

Pozn. 2 - Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä:  

a) Úrad vlády Slovenskej republiky  a ním poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu , Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
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c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

ES. 

 

 

 

 

 

 

  


