
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

  

1. Skladačka A4 o projekte SELMY SKCZ  

  

Náklad:     3000 ks    

Formát:     finálny: 99x210 mm 

otvorený format: A4   

Papier:     135g NM  

Tlač:     4/4 F  

Spracovanie a úprava:   2x lom  

  

Cena zahŕňa: grafické spracovanie (grafický návrh, počítačové spracovanie/zalomenie), tlač, 

balenie a dodanie do sidla obstarávateľa, dodanie elektronického výstupu (PDF formát pre tlač,  

PDF formát pre elektronické zverejňovanie)  

Obsahovú stránku vrátane textov a fotografií dodá verejný obstarávateľ.  

  

2. Skladačka A2 - Záujmové územie česko-slovenského pomedzia  

  

Náklad:     2000 ks    

Formát:     finálny: 99x210 mm 

otvorený format: A2   

Papier:     135g NL  

Tlač:     4/4 F  

Spracovanie a úprava:   4x lom  

  

Cena zahŕňa: grafické spracovanie (grafický návrh, počítačové spracovanie/zalomenie), tlač, 

balenie a dodanie do sidla obstarávateľa, dodanie elektronického výstupu (PDF formát pre tlač,  

PDF formát pre elektronické zverejňovanie)  

Obsahovú stránku vrátane textov a fotografií dodá verejný obstarávateľ.  

  

3. Brožúra SELMY SKCZ  

  

Náklad:    3 druhy po  3000 ks    

Formát:    A5 na šírku  

Rozsah:    8 strán vrátane obálky  

Papier:    135 g NM  

 Tlač:     4/4 F  

Väzba:    

  

V1 2x skoba  

Cena zahŕňa: grafické spracovanie (grafický návrh, počítačové spracovanie/zalomenie), tlač, 

balenie a dodanie do sidla obstarávateľa, dodanie elektronického výstupu (PDF formát pre tlač,  

PDF formát pre elektronické zverejňovanie)  

Obsahovú stránku vrátane textov a fotografií dodá verejný obstarávateľ.  

  

  

4. Leták o projektových lokalitách vhodných na pozorovanie vtáctva   

          

Náklad:    3 druhy po 3 000 ks (SK, HU, EN)  

Formát:    125x 210 mm (skladané na 7 častí) - leporelo  

       otvorený format:    875x210 mm                

Papier:     135g NL  

Tlač:     4+4 F         

Spracovanie a úprava:    6x lom    

  

Cena zahŕňa: grafické spracovanie (grafický návrh, počítačové spracovanie/zalomenie), tlač, 

balenie a dodanie do sidla obstarávateľa, dodanie elektronického výstupu (PDF formát pre tlač,  

PDF formát pre elektronické zverejňovanie)  



Obsahovú stránku vrátane textov a fotografií dodá verejný obstarávateľ.  

  

5. Brožúra "Sprievodca náučným chodníkom Domica"  

  

 Náklad:     3 druhy po 1.000 ks (SK, HU, EN)  

 Formát:     A6 na výšku  

 Rozsah:     vnútro 32 strán, obálka 4 strán  

 Papier:     vnútro 135g NM, obálka 200g NM  

 Tlač:     4/4 F  

 Povrch.úprava:   obálka lamino matné 1/0  

 Väzba:     V1 2x skoba  

  

Cena zahŕňa: grafické spracovanie (grafický návrh, počítačové spracovanie/zalomenie), dodanie 

fotografií (približne 35 ks), preklady do maďarského a anglického jazyka cca 5 str., tlač, balenie a 

dodanie do sidla obstarávateľa, dodanie elektronického výstupu (PDF formát pre tlač, PDF formát 

pre elektronické zverejňovanie)  

Obsahovú stránku (textovú časť v SK jazyku) dodá verejný obstarávateľ.  

.  

  

6. Plagát prezentujúci osvedčené postupy obnovy biotopov   

  

Náklad:    200 ks  

Formát:    A2 (420 mm x 594 mm)  

Papier:     250 g, NM  

Tlač:  

  

  jednostranná, 4+0  

Cena zahŕňa: grafické spracovanie (grafický návrh, počítačové spracovanie/zalomenie), tlač, 

balenie a dodanie do sidla obstarávateľa, dodanie elektronického výstupu (PDF formát pre tlač,  

PDF formát pre elektronické zverejňovanie)  

Obsahovú stránku vrátane textov a fotografií dodá verejný obstarávateľ.  

  

7. Leták prezentujúci osvedčené postupy obnovy biotopov   

  

 Náklad:    200 ks HU mutácia  

300 ks SK mutácia  

 Formát:    finálny 99x210 mm   

otvorený format A4  

      Tlač:                         4/4 F  

 Papier:               135 g NM  

 Spracovanie:     2x lom  

  

Cena zahŕňa: grafické spracovanie (grafický návrh, počítačové spracovanie/zalomenie), tlač, 

balenie a dodanie do sidla obstarávateľa, dodanie elektronického výstupu (PDF formát pre tlač,  

PDF formát pre elektronické zverejňovanie)  

Obsahovú stránku vrátane textov a fotografií dodá verejný obstarávateľ.  

  

8. Brožúra prezentujúca osvedčené postupy obnovy biotopov  

  

Náklad:    2 druhy po 300 ks  (SK, HU)  

Formát:              148x210 mm   

Rozsah:     12 strán vrátane obálky  

Tlač:           4/4 F  

Papier:     135 g NM  

  Väzba:     

  

V1 2x skoba  



Cena zahŕňa: grafické spracovanie (grafický návrh, počítačové spracovanie/zalomenie), tlač, 

balenie a dodanie do sidla obstarávateľa, dodanie elektronického výstupu (PDF formát pre tlač,  

PDF formát pre elektronické zverejňovanie)  

Obsahovú stránku vrátane textov a fotografií dodá verejný obstarávateľ.  

  

  

9. Brožúra A4 - Katalóg opatrení CZSK v SJ  

  

Náklad:    100 ks  

Formát:    A4   

Rozsah:    max. 80 strán + obal  

Tlač:    Obal: 4+0, 250g, NM + matné lamino.   

vnútro: 4+4 F  

        Papier:     115g NM  

   Väzba:  

  

  V2  

Cena zahŕňa: tlač, balenie a dodanie do sidla obstarávateľa,  Verejný 

obstarávateľ dodá dokument pripravený to tlače.  

  

10. Brožúra A4 - Katalóg opatrení HU-SK-UA v SJ  

  

Náklad:    100 ks  

Formát:    A4   

Rozsah:    max. 70 strán + obal  

Tlač:    Obal: 4+0, 250g, NM + matné lamino.   

vnútro: 4/4 F  

        Papier:     115g NM  

   Väzba:  

  

  V2  

Cena zahŕňa: tlač, balenie a dodanie do sidla obstarávateľa,  Verejný 

obstarávateľ dodá dokument pripravený to tlače.  

  

  

11. Brožúra A4 - Príručka plánovania dopravy v EN  

  

Náklad:    300 ks  

Formát:  A4 na výšku  

Rozsah:   280 strán +obal  

Tlač:  Obal: 4+0, 250g, NM + matné lamino.  

4/4 F   

   Papier:   115g NM (FCS certifikát)  

   Väzba:       V2  

  

Cena zahŕňa: tlač, balenie a dodanie do sidla obstarávateľa,  Verejný 

obstarávateľ dodá dokument pripravený to tlače.  

  

 

  

  


