Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany
Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, Obec:
IČO:
Zastúpená:
Telefón:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Obec Dubovica
Dubovica 190
082 71 Lipany
00 326 992
Ladislav Timčo, starosta
051 / 457 20 47
Ladislav Timčo, starosta
0918 421 461
ocudubovica@stonline.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
Informovanie a publicita pre projekt „Obnova materskej školy Dubovica, zvýšenie energetickej
účinnosti budov“

3.

Typ zmluvy
Objednávka, faktúra

4.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie tovaru súvisiaceho s vykonávaním informovania a publicity pre
investičnú akciu „Obnova materskej školy Dubovica, zvýšenie energetickej účinnosti budov“

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany

6.

Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV:
Spoločný slovník obstarávania:
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
22462000-6 Propagačný materiál

7.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie tovaru súvisiaceho s vykonávaním informovania a publicity
pre projekt „Obnova materskej školy Dubovica, zvýšenie energetickej účinnosti budov“, s rozpočtovým
nákladom 611.542,- EUR s DPH ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Prioritná os: 4. energeticky efektívne nízko
uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov
Rozsah výkonu informovania a publicity zahŕňa najmä:
- zabezpečenie a osadenie :

1x dočasný pútač
1x stála tabuľa
1x plagát

všetky informačné a propagačné materiály musia byť v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu
ver.1.2 ako aj v súlade s návrhmi vzorov a vizualizácií, pútačov, tabúľ a plagátov.
Obstarávateľ požaduje aby všetky činnosti súvisiace s výkonom informovania a publicity boli

vykonávané v mieste jeho sídla: OcÚ Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany.
Zabezpečenie informovania a publicity bude vykonávané v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzatvorenou medzi Obcou Dubovica a príslušným Riadiacim orgánom, v súlade so
všetkými Usmerneniami, Smernicami a pokynmi RO a v súlade s platnou legislatívou SR.
8.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.

10.

Predpokladaná hodnota zákazky:
1.500,- € s DPH
(určená na základe prieskumu trhu ako najnižšia ponuka)

11.

Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie dodávky:
Max. 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvného vzťahu – od vystavenia objednávky

12.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o poskytnutí
NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa.
Platba sa uskutoční priebežne, po poskytnutí tovaru na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou je
súpis vykonaných činností.
Splatnosť daňového dokladu je 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

13.

Spôsob určenia ceny
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení:
• - navrhovaná zmluvná cena bez DPH
• - sadzba a výška DPH
• - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
• - ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke

14.

Podmienky účasti uchádzačov:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
•
•

- doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti preukazujúci, že uchádzač je oprávnený
dodávať tovar, alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku. (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
- vyplnenú príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

15.

Lehota na predkladanie ponúk:
05. 05. 2017 do 10:00 hod
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode I tejto výzvy dňa
05.05.2017 o 11:00 hod.

16.

Spôsob predkadania ponuky:
Ponuky je možné doručiť:
• - elektronickou poštou na e- mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, do predmetu správy
uchádzač uvedie: Informovanie a publicita pre projekt „Obnova materskej školy Dubovica,
zvýšenie energetickej účinnosti budov“
• - poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy v uzatvorenom obale s označením:
„Súťažná ponuka – neotvárať!“,
heslo zákazky: Informovanie a publicita pre projekt „Obnova materskej školy Dubovica, zvýšenie

energetickej účinnosti budov“
17.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je cena: najnižšia cena celkom.

18.

Lehota viazanosti ponúk:
31.08.2017

19.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiacej s dodávanými tovarmi a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
KŽP-PO4- SC431-2015- 6/231 uzatvorenej medzi Mandantom a príslušným Riadiacim orgánom, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa §
57 ods. 2 zákona.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený všetkým uchádzačom do 7 kalendárnych dní od
dátumu vyhodnotenia.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na
predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Dubovici, 27. 04. 2017

Ladislav Timčo
starosta obce

Prílohy
príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

