Výroba propagačných materiálov
Obec Dlhé Klčovo
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
Výzva

V Ý Z V A
zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby s názvom

„Výroba propagačných materiálov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov obstarávateľa: Obec Dlhé Klčovo
Sídlo obstarávateľa: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Sačurov
Zastúpený: Andrej Kulik, starosta obce Dlhé Klčovo
IČO: 332 356
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 4233891009/5600
Telefón: 057/4882491
Fax: 057/4882490
E – mail: obec@dlheklcovo.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229

2. Názov zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky: Výroba propagačných materiálov
Typ zmluvy: Výsledkom zadávania zákazky bude objednávka doručená úspešnému uchádzačovi.
Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Dlhé Klčovo

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV:

22462000-6 Propagačný materiál

Predmetom zákazky je výroba propagačných materiálov na Celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou ŠAFFOVA OSTROHA 2014 Festival tradičnej ľudovej kultúry, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 25.05.2014 a to:

Názov položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pozvánky A4/4 bigovanie 200g
papier
Plagáty A3 4/0
Bleskovky 4/0 formát A4
Bulletin A4/4 130g papier
Info letáky
výroba fotodokumentov
a spracovanie videozáznamov
z kamier z podujatia Celoštátna

m. počet
j. m. j.
kus

300

kus
kus
kus
kus

200
200
300
50

kpl

1
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postupová súťaž s medzinárodnou
účasťou ŠO 2014

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 10 dní odo dňa doručenia
objednávky

6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 15.05.2014 do 14.00 hod.
b) doručenie na emailovú adresu halgas@stonline.sk.
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

7. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a
z dotácií. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba
bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní predmetu
zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému
obstarávateľovi.

8. Podmienky účasti:
A. Nepožaduje sa

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
−

Najnižšia celková cena s DPH.

10. Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom 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 celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena bude vypracovaná vo forme:
Názov položky
Pozvánky A4/4 bigovanie 200g
papier
2. Plagáty A3 4/0
1.

m. počet
j. m. j.
kus

300

kus

200

jednotková cena spolu
Cena v €
cena v €
v € bez DPH v €
s DPH
bez DPH
DPH
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3. Bleskovky 4/0 formát A4
4. Bulletin A4/4 130g papier
5. Info letáky výroba fotodokumentov
výroba fotodokumentov
a spracovanie videozáznamov
z kamier z podujatia Celoštátna
postupová súťaž s medzinárodnou
účasťou ŠO 2014

kus
kus
kus

200
300
50

kpl

1

6.
Spolu:
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Úspešnému uchádzačovi odošle objednávku na predmet zákazky. Lehota na
odoslanie objednávky: do 16.05.2014.

Podmienky súťaže: Neuvádza sa.
Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.05.2014

..................................................................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
reg. číslo K0059-085-2001
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