Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 0417063203,
0917 990 119
Predmet zákazky:
„Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina“
Predmetom zadávania zákazky je tlač propagačných materiálov podľa grafických podkladov dodaných
verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje ofsetovú plnofarebnú tlač na kriedový papier.
Detaily o jednotlivých druhoch propagačného materiálu (typ, rozmer) sú uvedené v tabuľke, ktorá tvorí
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Pri type propagačného materiálu „baner“
verejný obstarávateľ požaduje maximálny rozmer 10x5m (najčastejší odber je v rozmere 5x3m), do ceny
banera je potrebné zahrnúť okraj so záhybom, v ktorom sú umiestnené kovové oká.
Pri tlači plagátov, diplomov a banerov verejný obstarávateľ požaduje dodať dielo do 48 hodín od
doručenia objednávky a grafických podkladov.
Úspešnému uchádzačovi bude pri podpise zmluvy dodaný predbežný harmonogram odberov a termínov,
ktorý bude informatívny a môže sa v priebehu trvania zmluvy meniť.
Predpokladané množstvá odberu jednotlivých typov propagačných materiálov:

2.

-

plagát A5 – 14.300ks

-

plagát A4 – 3.600ks

-

plagát A4 – skladačka, 2 zlomy, obojstranná tlač – 5.000ks

-

plagát A3 – 1.700ks

-

plagát A2 – 1.450ks

-

plagát A1 – 400ks

-

citilight – 80ks

-

bilboard – 20ks

-

reflexné pásky – 2.000ks

-

diplomy A4 – 575ks

-

diplomy A5 – 1500ks

-

nálepky – 1.500ks

-

beachflag – 10ks

-

ohraničujúca páska – 10km

-

odznak – 2000ks

Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje odobrať uvedené minimálne množstvá.
Do ceny je potrebné zahrnúť aj cenu za dopravu dodania predmetu zákazky.
Predmet: služby Kateg.: 15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy
Kód CPV: 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby

3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy.
4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
5.
ponuky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 24 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy .
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
dňa 0205.2014 do 14.00 hod. Uchádzač ocení každú položku uvedenú v prílohe č. 1, kde uvedie cenu
v EUR bez DPH aj s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke.
Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, vrátane dopravy.
V Prípade, že sa dodávateľ sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu
vrátane DPH. Uchádzač spolu s ponukou predloží aj podpísaný návrh zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.2
8.
tejto výzvy na predkladanie ponúk
Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
10. zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena súčtu všetkých položiek v EUR s DPH
Predpokladaná hodnota zákazky:
12.
19 900,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014.
V Žiline, dňa 24.04.2014

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina
Prílohy: Príloha č. 1
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo

