
PRÍLOHA č. 2 – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Predmet zákazky: 
“Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby 

časopisu Knižná revue na rok 2020” 

Názov firmy:  

Adresa sídla:   

IČO:  

 

Verejný obstarávateľ požaduje uviesť navrhované ceny nasledovne: 

VARIANT A – náklad 1 200 ks 

A1.Cena  za jedno číslo s rozsahom 40 strán, A4, 80g, 4+4 vrátane dopravy na 5 distribučných miest 

v rámci mesta Bratislava pri náklade 1 200 ks ..................................v EUR bez DPH 

                                                         DPH 20% : ................................v EUR 

                                     Cena celkom za bod A1. ................................v EUR vrátane DPH 

 

A2.Cena za jedno číslo s rozsahom 88 strán, A4, 70g, 4+4 vrátane dopravy na 5 distribučných miest 

v rámci mesta Bratislava pri náklade 1 200 ks ....................................v EUR bez DPH 

                                                          DPH 20% : ..................................v EUR  

                                       Cena celkom za bod A2. ................................v EUR vrátane DPH 

 

A3.cena celkom za tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 

2020 t. j.: cena za 11 jednotlivých čísel vrátane distribúcie predmetných 11 jednotlivých čísel (5 

distribučných miest pre jednotlivé číslo) pri náklade 1 200 ks ..................v EUR bez DPH 

                                                                        DPH 20% : ..........................v EUR  

                                                 Cena celkom za bod A3. ............................v EUR vrátane DPH 
 

 

VARIANT B – náklad 1 600 ks 

B1.Cena  za jedno číslo s rozsahom 40 strán, A4, 80g, 4+4 vrátane dopravy na 5 distribučných miest 

v rámci mesta Bratislava pri náklade 1 600 ks ..................................v EUR bez DPH 

                                                        DPH 20% : .................................v EUR 

                                   Cena celkom za bod B1. ..................................v EUR s DPH 

 

B2.Cena za jedno číslo s rozsahom 88 strán, A4, 70g, 4+4 vrátane dopravy na 5 distribučných miest 

v rámci mesta Bratislava pri náklade 1 600 ks ..................................v EUR bez DPH 

                                                         DPH 20% : ................................v EUR  

                                      Cena celkom za bod B2. ...............................v EUR s DPH 

 

B3.cena celkom za tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 

2020 t. j.: cena za 11 jednotlivých čísel vrátane distribúcie predmetných 11 jednotlivých čísel (5 

distribučných miest pre jednotlivé číslo)pri náklade 1 600 ks ..................................v EUR bez DPH 

                                                                               DPH 20% : .................................v EUR  

                                                         Cena celkom za bod B3. ..................................v EUR s DPH 
 



Poznámka:  

Ponuka musí obsahovať všetky požadované ceny uvedené v prílohe č. 2 – Návrh na plnenie 

kritérií. 

Čiastkové ceny uvedené v bodoch A1., A2. a B1., B2. požadujeme uviesť za celý náklad 

jedného čísla a nie cenu za kus (1 výtlačok)!  

Celková cena predmetu zákazky podľa bodu A3. musí byť súčtom cien podľa bodov A1. 

(10x) a A2.(1x). 

Celková cena predmetu zákazky podľa bodu B3. musí byť súčtom cien podľa bodov B1. 

(10x) a B2. (1x) 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu 

celkom. 

 

 

       


