V Ý Z V A

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky s názvom:

„REKLAMNÉ A TLAČOVÉ SLUŽBY“

PROJEKT: STRATÉGIA PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Miestna akčná skupina Hnilec, o. z.
Adresa organizácie:
Obchodná 7, 055 01 Margecany
IČO:
42101638
DIČ:
212 00888 72
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.mashnilec.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Tóthová
Telefón:
+421 905 702 424
E-mail:
manazer@mashnilec.sk,
2. Druh predmetu obstarávania: služby
3. Názov predmetu zákazky: REKLAMNÉ A TLAČOVÉ SLUŽBY
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami v znení neskorších predpisov
alebo formou objednávky.
5. Miesto dodania predmetu zákazky: MAS HNILEC, Obchodná 7, Margecany
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Jedná sa o zabezpečenie tlače, distribúcie a publicity projektu s názvom „STRATÉGIA
PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC“. Predmet zákazky je položkovite
špecifikovaný v prílohe výzvy.
7. Obhliadka predmetu zákazky a miesta: neuskutočňuje sa.
8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 2.508,33 Eur bez DPH

9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa
10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: X-XII. 2016
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12. Lehota a miesto predloženia ponuky do: 30.09.2016
Do 30. septembra 2016 (vrátane) na e-mailovú adresu: jana.pokryvkova@gmail.com alebo
manazer@mashnilec.sk , resp. poštou na adresu: Miestna akčná skupina Hnilec, o. z., Obchodná
7, 055 01 Margecany.
V prípade poštovej zásielky je na obálke potrebné uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo
uchádzača, označenie „SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ“ a názov zákazky „Reklamné a tlačové
služby“..
13. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky, poštou alebo osobne
14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 sadzba DPH a výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač nebude oprávnený
požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
16. Podmienky účasti:
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať danú službu
preukázané kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia)
b) Cena - návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. Pre vypracovanie ponuky
môže uchádzač použiť formulár v prílohe k tejto výzve (uchádzači vyplnia návratku podľa
predlohy). Cenová ponuka bude podpísaná štatutárnym zástupcom spoločnosti.
c) kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
17. Jazyk ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.
18. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční 3.10.2016 v kancelárii o.z. (adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy).
Bezprostredne po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná
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zjednodušená zápisnica. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude zaslané elektronicky
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
19. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2016
20. Financovanie predmetu zákazkya podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie MVSR a vlastných zdrojov. Poskytovateľovi
služby sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
21. Ostatné informácie:
Verejný obstaráveteľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky
účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkam alebo ak všetky ponuky
prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.

Margecany, dňa 22.09.2016

Ing. Viliam Mjartan v.r.
štatutárny zástupca o.z. MAS Hnilec

Príloha výzvy:
Špecifikácia položiek - zadanie
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