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Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Ponuka uchádzača 

 
Obchodné meno uchádzača:Cromwell a.s. 
 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:  
Lamačská cesta 22, 841 03 Bratislava  
 

 

Predmet zákazky: 

Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku 
vykonaného ročného zúčtovania za rok 2013  
 

(tabuľka č.1) 

 Vyplní uchádzač 

KRITÉRIUM „K1"   eur bez DPH 

 
Ponuka uchádzača 

Súčet jednotkových cien po zľave za jeden, dva a tri 
listy potlačené obojstranne podľa vzorca: 

K1=(K1.1+K1.2+K1.3+....+K1.16) 

 

2,48194 
 

 

 
 

V Bratislave  dňa 20.12.2013 
 
 

 
 
 

 

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

 

Ing. Petr Sucharda     Peter Ďurana 
predseda predstavenstva      člen predstavenstva 
Cromwell a.s.       Cromwell a.s. 
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Ponuka uchádzača  Cromwell a.s.– Rekapitulácia ceny  

(tabuľka č.2) 

 
        

K1 Najnižší súčet jednotkových cien po zľave za tlač jedného alebo dvoch listov obojstranne 
podľa počtu zásielok  a formy doručenia bez DPH podľa vzorca: 

eur bez DPH 

2,48194 

K.1.1 jednotková cena/ks bez DPH jedného listu potlačeného obojstranne pri počte 
v ks do 100 000 po zľave  

0,14269 

K.1.2 jednotková cena/ks bez DPH jedného listu potlačeného obojstranne pri počte 
v ks do 200 000 po zľave  

0,14269 

K.1.3 jednotková cena/ks bez DPH jedného listu potlačeného obojstranne pri počte 

v ks do 300 000 po zľave  

0,14269 

K.1.4 jednotková cena/ks bez DPH jedného listu potlačeného obojstranne pri počte 
v ks do 400 000 po zľave  

0,14269 

K.1.5 jednotková cena/ks bez DPH jedného listu potlačeného obojstranne pri počte 
v ks nad 400 001 po zľave  

0,14269 

K.1.6 jednotková cena/ks bez DPH dvoch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 

do 100 000 po zľave  

0,17119 

K.1.7 jednotková cena/ks bez DPH dvoch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 
do 200 000 po zľave  

0,17119 

K.1.8 jednotková cena/ks bez DPH dvoch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 
do 300 000 po zľave  

0,17119 

K.1.9 jednotková cena/ks bez DPH dvoch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 

do 400 000 po zľave  

0,17119 

K.1.10 jednotková cena/ks bez DPH dvoch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 
nad 400 001 po zľave  

0,17119 

K.1.11 jednotková cena/ks bez DPH troch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 
do 100 000 po zľave  

0,2206 

K.1.12 jednotková cena/ks bez DPH troch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 

do 200 000 po zľave  

0,17211 

K.1.13 jednotková cena/ks bez DPH troch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 
do 300 000 po zľave a pri forme doručenia v zmysle bodu 2.2. písm. b) zmluvy  

0,17211 

K.1.14 jednotková cena/ks bez DPH troch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 
do 400 000 po zľave  

0,17211 

K.1.15 jednotková cena/ks bez DPH troch listov potlačených obojstranne pri počte v  ks 

nad 400 001 po zľave  

0,17211 

K.1.16 jednotková cena za vklad prílohy – letáku formátu DL/obálka bez DPH 0,0035 

 

 
 
 

 

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

 

Ing. Petr Sucharda     Peter Ďurana 
predseda predstavenstva      člen predstavenstva 
Cromwell a.s.       Cromwell a.s. 


