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

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Žilina Invest, s.r.o.,
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu č.1,
010 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Ing. Patrik Groma, Ing. Peter Tulinský
IČO:
36416754
Bankové spojenie:
SK28 5600 000 0003 5575 3001
Kontakt v verejnom obstarávaní : roman.osika@zilina.sk
Predmet zákazky: Vytvorenie a prevádzka webovej stránky www.zilinainvest.sk.
Predmet zákazky - vytvorenie nového webového sídla (stránky) splňujúcich nasledujúce
nižšie uvedené požiadavky a podmienky na štruktúru, webdizajn, funkcie a technické
riešenie,

2.

Ponuka uchádzača bude obsahovať :
1. Textovú časť – so sprievodnou správou s popisom a zdôvodnením návrhu,
-Štruktúra stránky,
-Web dizajn,
-Funkčnosť, efektívnosť a prehľadnosť stránky,
-Vhodný výber redakčného systému,
- Súčasťou ocenenia bude ocenenie položky 1 hodiny práce na aktualizácií webového sídla
hod. práce v EUR bez DPH, táto služba bude objednávaná podľa potreby verejného
obstarávateľa,
2. Grafickú časť – bude obsahovať návrh štruktúry a web dizajnu

Pozn. : funkčne musí webové sídlo umožňovať vkladanie dokumentov zamestnancom
verejného obstarávateľa. Predpokladaná hodnota zákazky v tejto časti max. 2000 EUR bez
DPH.
- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho
účasťou v tejto zákazke uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného
nároku voči konečnému prijímateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo nevystaviť objednávku ak všetky ponuky prekročia limit
predpokladanej hodnoty zákazky, taktiež si vyhradzuje právo vypovedať zmluvný vzťah bez
udania dôvodu v 1 mesačnej výpovednej lehote.
3. Typ zmluvy: Objednávka.
4. Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
5.
formou písomnej ponuky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 31.12.2017 resp. do vyčerpania predpokladanej hodnoty
7.
zákazky.
Forma predkladania ponúk: písomne. Uchádzač doručí svoju ponuku do 25. 02. 2016 do
10.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH a s DPH. Ponuky je možné doručiť len
8.
v listinnej podobe v zalepenej obálke s uvedením : Heslo – ŽILINA INVEST/WEB. Pri
zákazke podľa § 9 ods. 9 sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Termín
9.
splatnosti faktúry do 30 dní.
Podmienky účasti uchádzačov:
10.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:

-

11.

uchádzač 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 celková cena za celý predmet zákazky v EUR
bez DPH.V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej
ponuke. Víťazný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu
v kritériu hodnotenia. Následne verejný obstarávateľ zostaví poradie úspešnosti ponúk podľa
kritéria vzostupne.

V Žiline 18.02.2016

Ing. Patrik Groma
konateľ

Ing. Peter Tulinský
konateľ

