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:
Sídlo:
1.

V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
Igor Choma, primátor
00 321 796
Prima banka Slovensko a.s.
Ing. Osika Roman
roman.osika@zilina.sk; 041/7063203,
0917 990 120

Predmet zákazky : Distribúcia Radničných novín mesta Žilina

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

11.

Predmetom distribúcie sú Radničné noviny mesta Žilina v počte v 35 421 ks / kalendárny
mesiac v Meste Žilina (počet 35 421 je počet poštových schránok/konečných adresátov na
území mesta Žilina). Doručovanie bude prebiehať vždy koncom kalendárneho mesiaca –
spolu 10 x v roku 2015 (marec až december 2015). Doručenie zásielky konečnému
adresátovi musí byť realizované/uskutočnené najneskôr do 3 kalendárnych dní od termínu,
dodania novín z tlače víťaznému uchádzačovi.
Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe objednávok.
Miesto dodania zákazky: Mesto Žilina vrátane prímestských častí.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku v zapečatenej obálke
dňa 06.03.2015 do 10:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri jednoduchej
zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú. Ponuku uchádzač doručí na adresu
Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta
Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná mesačne na
základe faktúry do 30 dní po jej doručení.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena, Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH
za poskytnutie služieb celého predmetu zákazky.

Ing. Igor Choma
primátor

