
 
 VÍNO MRVA & STANKO, a.s  

Orešianská 7/A 
Trnava 917 01 

IČO: 36 233 048 
 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9) 
 
 
Identifikačné údaje obstarávateľa: VÍNO MRVA & STANKO, a.s.   
Sídlo:     Orešianská 7/A, Trnava 917 01 
IČO:      36 233 048 
DIČ:      2020164630 
IČ DPH:     SK2020164630 
Kontaktná osoba:   Ing. Peter Stanko 
Mobil:      0903-711 911 
E-mail:     stanko@mrvastanko.sk 
Web:     www.mrvastanko.sk 
 
Opis predmetu zákazky:   „Prezentačné materiály“ 
 
1. informačný materiál M&S - jednoduchý (21x21 cm) – 3 000 ks  

Požadovaná špecifikácia: 

− náklad:  3 000 ks 
− papier:   300 gr.  papier  nat.  matt 
− farebnosť:   4+4 ,1+1 matný disperzný lak, uv lak 40%  s každej strany na ploche 
− formát:       84x 21 cm (rozložený) 
− náklad:     3 000 ks  
− spracovanie:   orez, 3 x biga,  poskladať do seba  do výsledného formátu 21x 21  cm, 
− balenie:  po 50 ks do fólie, dovoz k odberateľovi 

 
 
2. Informačný materiál M&S - zložitý (21x21 cm) – 1 500 ks 

Požadovaná špecifikácia: 

− náklad:  1 500 ks 
− formát:   21x21 cm 
− rozsah:   28 strán vrátane obálky 
− zložky:    1. obálka : 42x21 cm 

                 1. zložka vnútra : 35,7 x 21 cm (papier) 
2. zložka vnútra : 42x21 cm (papier) 
3. zložka vnútra : 35,7 x 21 cm (papier) 
4. zložka vnútra : 35,7x 21 cm (papier) 
5. zložka vnútra : 42x21 cm (papier) 
6. zložka vnútra : 42x21 cm (papier) 

− väzba:  V1, spracovanie : orez na formát 
− obálka:            farebnosť : 3+4 (1x čierna, 1x tiefschwarz, 1x pantone  + cmyk ),  350 g ONM,  

Lamino matné 1/0 
− matný lak:  0/1, UV lak parciál farebný (do červena) 1/1  lícna 50% / rubná  20% 
− vnútro papier:  farebnosť : 4+4, 200 g Hello matt, UV lak parciál cca 40% 1/1, Lak matný 1/1, Bigovanie 

 
3. Informačný materiál M&S - exkluzív (29x29 cm) – 1 000 ks 

Požadovaná špecifikácia: 

− náklad:  1 000 ks 
− formát:   zatvorený 29x29 cm 
− rozsah:   24 strán vrátane obálky 
− zložky:    1. obálka : 58x29 cm 

1. zložka vnútra : 43,3 x 29 cm (papier) 
2. zložka vnútra : 58x29 cm (papier) 
3. zložka vnútra : 43,3 x 29 cm (papier) 
4. zložka vnútra : 43,3 x 29 cm (pauzák ) 
5. zložka vnútra : 58x29 cm (papier) 

− väzba:  V1 
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− spracovanie:  orez na formát 
− obálka:            farebnosť : 3+4 (1x čierna , 1x tiefschwarz, 1x pantone  + cmyk ), 350 g ONM 
− lamino:   matné 1/0,  Matný lak 0/1 
− UV lak:   parciál farebný (do červena) 1/1  lícna 50% / rubná  20% 
− Vnútro papier:  farebnosť : 4+4, 200 g Hello matt 
− UV lak:   parciál cca 40% 1/1, Lak matný 1/1 
− bigovanie 
− vnútro pauzák:  farebnosť 2+2 Pantone, zelenkastý pauzák 200g  
− lak:  1/1, Parciálny UV lak 1/1 50% a z druhej strany cca 25% 
− balenie   po 20 ks do fólie 

 
4. Obal / zakladací folder na tlačoviny M&S (A3+) – 1 000 ks 

Požadovaná špecifikácia: 

− formát:   A3 + 
− výsek:  z A2 
− farebnosť:  4+4 
− povrch. úprava:  lak matný 1/1, UV lak parciál 1/1 cca 40% na každej strane 
− výsek:  výseková forma 
− materiál:  350 g ONM 
− balenie:  po 50 ks fólia, 
− dodané:  na plocho 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   
Najnižšia cena 
 
Podmienky účasti: 

− Kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky (výpis z obchodného registra) 
− Čestné prehlásenia v zmysle prílohy tejto výzvy 
− Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže 

požadované doklady nahradiť predložením kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 
podnikateľov. 

 
Lehota na predkladanie ponúk: 
6.12.2013 do 12.00 hod. 
 
Spôsob doručenia ponúk: 
Osobne alebo poštou v stanovenej lehote v samostatnom uzavretom obale s označením obchodného mena a sídla 
záujemcu, obchodného mena a sídla obstarávateľa, označením: „Verejná súťaž – neotvárať!“ a heslo: „Prezentačné 
materiály“. 
 
Predpokladaná hodnota dodávky predmetu obstarania: 
20 000,00 EUR bez DPH 
 
Predpokladaná lehota dodávky predmetu obstarania: 
3. Q. 2014 
´ 
Jazykové prevedenie: 
Slovenčina / angličtina 
 
Spôsob vykonania prieskumu trhu: 
Písomnou formou v jednom originály. 
 
V Trnave, 22.11.2013 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Stanko, člen predstavenstva  
Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu



 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 

Ja, ....................................................................., ako osoba oprávnená konať za spoločnosť 

............................................................................. so sídlom ..................................................... 

IČO: ...................................., zapísaná v OR Okresného súdu ......................................, 

oddiel: ....................., Vložka číslo: ............................ 

 
 

ČESTNE VYHLASUJEM, 
 
že údaje uvedené vo všetkých dokladoch a dokumentoch predložených v rámci predloženej 
ponuky  
 
 

sú pravdivé a úplné. 
 
 
 
V ........................................., dňa: ............................ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 

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

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

  



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
Ja, ....................................................................., ako osoba oprávnená konať za spoločnosť 

............................................................................. so sídlom ..................................................... 

IČO: ...................................., zapísaná v OR Okresného súdu ......................................, 

oddiel: ....................., Vložka číslo: ............................ 

 
 

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE 
 
uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne 

odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za  trestný čin založenia, 

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny alebo za trestný 

čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. 

 
 
V ........................................., dňa: ............................ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 

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

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

  



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
Ja, ....................................................................., ako osoba oprávnená konať za spoločnosť 

............................................................................. so sídlom ..................................................... 

IČO: ...................................., zapísaná v OR Okresného súdu ......................................, 

oddiel: ....................., Vložka číslo: ............................ 

 
 

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE 
 
 
uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne 

odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 

 
 
V ........................................., dňa: ............................ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 

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

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

 
 
  



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
Ja, ....................................................................., ako osoba oprávnená konať za spoločnosť 

............................................................................. so sídlom ..................................................... 

IČO: ...................................., zapísaná v OR Okresného súdu ......................................, 

oddiel: ....................., Vložka číslo: ............................ 

 
 

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE 
 
 
na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

 
 
V ........................................., dňa: ............................ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 

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

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



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
Ja, ....................................................................., ako osoba oprávnená konať za spoločnosť 

............................................................................. so sídlom ..................................................... 

IČO: ...................................., zapísaná v OR Okresného súdu ......................................, 

oddiel: ....................., Vložka číslo: ............................ 

 
 

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE 
 
uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 

a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

 
 
V ........................................., dňa: ............................ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 

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

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



 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
 
Ja, ....................................................................., ako osoba oprávnená konať za spoločnosť 

............................................................................. so sídlom ..................................................... 

IČO: ...................................., zapísaná v OR Okresného súdu ......................................, 

oddiel: ....................., Vložka číslo: ............................ 

 
 

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE 
 
uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
 
V ........................................., dňa: ............................ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 

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

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



 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
 
Ja, ....................................................................., ako osoba oprávnená konať za spoločnosť 

............................................................................. so sídlom ..................................................... 

IČO: ...................................., zapísaná v OR Okresného súdu ......................................, 

oddiel: ....................., Vložka číslo: ............................ 

 
 

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE 
 
 
uchádzač je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá 

ponuku. 

 
 
V ........................................., dňa: ............................ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 

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

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


