
 

Príloha : 
 
Výkaz výmer : 
 

Cena  za 
redakčnú 
prácu  
/ 1 číslo – 
3500 ks/ 
v EUR bez 
DPH 

Cena za 
grafické 
spracovanie 
/1 číslo – 
3500 ks/ 
v EUR  bez 
DPH 

Cena za 
tlač 
/1 číslo – 
3500 ks / 
v EUR bez 
DPH 

Cena za 
distribúciu  
/ 1 číslo – 
3500 ks / 
v EUR bez 
DPH 

Cena spolu 
za 1 číslo – 
3500 ks /v 
EUR bez DPH 

Cena 
spolu za 
11 čísel v 
EUR 
bez DPH 

Hodnota 
20% DPH 
v EUR 

Celková 
cena 
zákazky 
v EUR s 
DPH 

        

 
 
Súčasťou cenovej ponuky je aj : 
- cena  v EUR s DPH, ktorá sa odpočíta z celkovej ceny jedného čísla v prípade, ak číslo bude 
obsahovať len 12 strán 
- cena v EUR s DPH, ktorá sa pripočíta k celkovej cene jedného čísla v prípade, ak bude číslo 
obsahovať 8 plnofarebných strán a 8 čiernobielych 
 
Podrobný popis zákazky: 

 
Rozsah mesačníka : 16 strán A4, z toho 4 strany plnofarebné, zvyšok jednofarebná tlač 
Náklad : 3500 ks 
Papier : 70 g bezdrevný ofset 
Periodicita : 11 – krát v roku / 1- krát mesačne, vždy posledný týždeň v mesiaci, júl – august len 1 
číslo/ 

 
Cenová kalkulácia musí zahŕňať všetky náklady spojené s výrobou mesačníka : 
 
- redakčná práca / redakčná príprava článkov z diania v meste a významnejších kultúrnych, 
spoločenských, športových podujatí, investičných akcií , rokovaní MsZ vždy podľa požiadaviek 
objednávateľa v rozsahu 3 strán v každom čísle vrátane fotodokumentácie – z toho aspoň jeden 
rozhovor a anketa, dodanie úvodníka, redakčné spracovanie príspevkov dodaných objednávateľom, 
jazykové, štylistické korektúry celých novín, nielen materiálov dodávaných zhotoviteľom, aktívna 
účasť na podujatiach, o ktorých sa bude informovať- spomínané 3 strany 
 
 -grafický vizuál, grafické spracovanie 
 
 - osvit a tlač 
 
- distribúcia  mesačníka  3400 ks do poštových schránok prostredníctvom  Slovenskej pošty, resp. 
iného distribútora  a dodanie 100 ks výtlačkov do sídla objednávateľa  
 
 
 



Ďalšie požiadavky na zhotoviteľa novín: 
 

 Vyhotovenie grafického vizuálu novín ( v pdf) – zhotoviteľ pripraví pracovnú maketu, návrh 
16 stranových novín, kde navrhne približnú štruktúru, rozmiestnenie príspevkov - 
stĺpcovanie, umiestnenie fotografií, navrhne napr. nové rubriky – ich názvy, grafickú úpravu. 
 

 Aktuálnu podobu novín Spravodajcu mesta Sabinov si uchádzači môžu pozrieť na 
http://www.kulturnestredisko.sk/spravodajca_mesta/spravodajca_mesta_sabinov_2014.ht
ml . Grafická úprava a typ písma, ktoré sú na webe k nahliadnutiu, nemusia byť dodržané, 
vítame nové resp. inovatívne návrhy.  

 
Reklamu zabezpečí zhotoviteľ 
Zhotoviteľ bude realizovať aj výrobu firemnej reklamy v periodiku na základe objednávok klientov. 
Priestor pre firemnú reklamu je maximálne 1  strana z celkového počtu strán periodika. Zhotoviteľ 2-
krát ročne vystaví rozpis inzercie v periodiku a zoznam prijatých platieb za ich uverejnenie. Príjmy 
z inzercie  budú rozdelené nasledovne: 60 % pre objednávateľa a 40 % pre zhotoviteľa.  
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