
Príloha č. 1  Výzvy na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 21.10.2013 

Požadované kritériá zákazky 

 

a) 

názov publikácie:  Stáročia Fiľakovského hradu 

formát a rozsah:   A5 (na výšku),  celkovo 40 strán (vnútro  36 strán + obal 4 strany) 

počet ks:             100  

tlač:                    farebná (4+4 farby)  

použitý materiál:  vnútorné strany: 115 g kriedový papier matný, obal: 200 g kriedový papier,     

                          lamino  matné                                                                                                     

väzba:                 V1 viazaná 

 

b) 

názov publikácie:  A füleki vár évszázadai  

formát a rozsah:   A5 (na výšku),  celkovo 40 strán (vnútro  36 strán + obal 4 strany) 

počet ks:             100  

tlač:                    farebná (4+4 farby)  

použitý materiál:  vnútorné strany: 115 g kriedový papier matný, obal: 200 g kriedový papier,        

                          lamino matné                     

väzba:                V1 viazaná 

 

c) 

názov publikácie:  Minulosť a prítomnosť mesta Fiľakovo 

formát a rozsah:   A5 (na výšku),  celkovo 24 strán (vnútro  20 strán + obal 4 strany) 

počet ks:             700  

tlač:                    farebná (4+4 farby)  

použitý materiál:  vnútorné strany: 115 g kriedový papier matný, obal: 200 g kriedový papier            

matný              

väzba:                V1 viazaná 

 

d) 

názov publikácie:  Fülek város múltja és jelene 

formát a rozsah:   A5 (na výšku),  celkovo 24 strán (vnútro  20 strán + obal 4 strany) 

počet ks:             700  

tlač:                    farebná (4+4 farby)  



použitý materiál:  vnútorné strany: 115 g kriedový papier matný, obal: 200 g kriedový papier 

matný              

väzba:                V1 viazaná 

 

e) 

názov letáku:       Pozvánka do Mestskej knižnice/Meghívó a Városi Könyvtárba  

formát a rozsah:   A5 (na výšku),  1 list (2 strany) 

počet ks:             3800  

tlač:                    farebná (4+4 farby)  

použitý materiál:  80 g ofsetový papier  

 

f) 

názov publikácie:  Hradné múzeum vo Fiľakove  

formát a rozsah:   A4, 1 list (2 strany)  

počet ks:             1200  

tlač:                    farebná (4+4 farby)  

použitý materiál:  250 g kriedový papier, lamino matné, 1 x pozdĺžne zahnutý             

 

g) 

názov publikácie:  Füleki Vármúzeum  

formát a rozsah:   A4, 1 list (2 strany)  

počet ks:             1500  

tlač:                    farebná (4+4 farby)  

použitý materiál:  250 g kriedový papier, lamino matné, 1 x pozdĺžne zahnutý             

 

h) 

názov publikácie:  Castle Museum in Fiľakovo   

formát a rozsah:   A4, 1 list (2 strany)  

počet ks:             500  

tlač:                    farebná (4+4 farby)  

použitý materiál:  250 g kriedový papier, lamino matné, 1 x stredom pozdĺžne zahnutý             

 


