Výzva na predloženie ponuky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie služby
(ďalej aj len „výzva“)
Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
OZ Ponvagli Sládkovičovo je podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná
používať postupy podľa tohto zákona.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.
názov organizácie: OZ Ponvagli
sídlo organizácie: Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
zastúpený:
Lóránt Talamon
IČO:
42153051
DIČ:
2020537948
kontaktná osoba: Lóránt Talamon
e-mail:
talamon.mailbox@gmail.com
mobil:
0905 357 951
2. Predmet a opis zákazky:
Tlač publikácie – Spomienky na Diószeg – história židovskej komunity v Diószegu /
Sládkovičove podľa nižšie uvedených požiadaviek:
náklad:
800 ks
formát:
š 210 × v 260 mm
rozsah:
knižný blok 144 strán + obálka 8 strán (so záložkami 120 mm)
farebnosť:
knižný blok 2 + 2 obálka 2 + 0 (K, PAN 7504 C)
papier:
knižný blok 130 g ONL, obálka 250 ONL
KHS:
väzba V2, orez, obálka lesklé lamino
podklady:
tlačové PDF
3. Predpokladaná doba dodania služby: do 31. decembra 2015
4. Cena:
Cena za poskytnutú službu musí obsahovať všetky náklady uchádzača v súlade s bodom 3.
Výzvy vrátane dodania a nesmie presiahnuť stanovený limit 3,80 €/ks s DPH.
Cena bude stanovená u platiteľa DPH - ako cena bez DPH, DPH a cena spolu, u neplatiteľa
DPH - ako cena konečná za 1 ks publikácie. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby podľa bodu 3. tejto Výzvy (tlač, väzba a pod.).
5. Lehota na predkladanie ponúk a obsah ponuky:
lehota na predkladanie ponúk je do: 25. novembra 2015, 09.00 hod.
ponuky je možné doručiť poštou alebo e-mailom.

6. Termín vyhodnocovania cenových ponúk: 25. novembra 2015
7. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena a kvalita.
8. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov OZ Ponvagli. Platba za plnenie sa bude
realizovať bezhotovostným platobným stykom, na základe predloženej faktúry.
Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia (služby).
9. Vysvetlenie podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk:
V prípade akýchkoľvek nejasností uvedených v tejto Výzve je možné podať „Žiadosť
o vysvetlenie“, zaslanú poštou alebo e-mailom na adresu verejného obstarávateľa uvedenú
v bode 1. Kontaktná osoba na vysvetľovanie je uvedená v bode 1.
10. Doplňujúce informácie:
 Lehota na oznámenie výsledku výberového konania:
 Verejný obstarávateľ oznámi výsledok výberového konania uchádzačom v lehote do 5
pracovných dní od vyhodnotenie ponúk.
 Spôsob výberu úspešnej ponuky: Verejný obstarávateľ vytvorí 3 člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu a najlepšiu kvalitu na poskytnutie služby.
Úspešný uchádzač bude o úspešnosti cenovej ponuky informovaný písomne a zároveň
mu bude zaslaná objednávka.
 Verejný obstarávateľ do 5 pracovných dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk
upovedomí písomne uchádzačov, ktorých cenová ponuka neuspela, že sa ich ponuky
odmietli.
 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť v prípade, ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným
v tejto výzve,
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena zákazky,
 nebude predložená ani jedna ponuka.
Táto výzva je uverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa OZ Ponvagli, Sládkovičovo
od 30. septembra 2015

V Sládkovičove, 12. októbra 2015
Lóránt Talamon

