Výzva na predkladanie ponúk – zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
1.
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Ing. Igor Choma, primátor
IČO:
00 321796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a. s.
Kontaktná osoba:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk; 041/7063109,
Predmet zákazky : Zhotovenie prezentačných stojanov, informačných tabúľ,
pamätnej tabule a upomienkových predmetov vrátane grafických návrhov v rámci
projektu „Rosenfeldov palác- nové centrum kultúry v Žiline“
Predmetom zákazky je grafické spracovanie a zhotovenie prezentačných materiálov.
ROZSAH ZÁKAZKY:
1. Prezentačné stojany – 20 ks, pričom cena zahŕňa:





stojany na položenie variabilných informačných tabúľ
materiál: nerez
rozmer: š:55cm, v:190cm
stojany budú mať posuvný úchytný systém pre variabilnosť formátov

2. Informačné tabule o Rosenfeldovom paláci – 10 ks, pričom cena zahŕňa:

2.







materiál plast hr. 4mm
rozmer 70 x 90 cm
farebnosť 4+0
graficky dizajn tabule a tlač
Informačná tabuľa bude spĺňať všetky povinné prvky publicity vyplývajúce
z príručky „KOMUNIKAČNÝ A DIZAJNOVÝ MANUÁL“ určené pre prijímateľov
pomoci z finančného mechanizmu EHP

3.

Pamätná tabuľa – 1 ks, pričom cena zahŕňa:






Materiál nerez
Rozmer min. 300 x 200 mm
Pamätná doska bude v striebornom prevedení s hrúbkou min. 2 mm
Bude vytlačená sieťotlačou v 3 farbách: Tmavo modrá: PMS C 187 Červená: PMS
C 647 Čierna na 70%
Pamätná tabuľa bude spĺňať všetky povinné prvky publicity vyplývajúce z príručky
„KOMUNIKAČNÝ A DIZAJNOVÝ MANUÁL“ určené pre prijímateľov pomoci
z finančného
mechanizmu
EHP
dostupná
na
http://www.eeagrants.sk/data/files/6222_kdm.pdf



4.

Upomienkové predmety – pohľadnica v počte 5000 ks pričom cena zahŕňa:
 pohľadnicový papier 250 g, tlač 4+1, matný lak

5. Upomienkové predmety- magnetka v počte 5000 ks, pričom cena zahŕňa:
 tvrdený plast, cmyk potlač/4 farebná




graficky dizajn a výroba, resp. tlač
upomienkové predmety budú spĺňať všetky povinné prvky publicity
vyplývajúce z príručky „KOMUNIKAČNÝ A DIZAJNOVÝ MANUÁL“
určené pre prijímateľov pomoci z finančného mechanizmu E

Všetky zmluvné dojednania (spôsob realizácie. Práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby
ukončenia zmluvy, sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 1 výzvy
na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča návrh zmluvy podrobne preštudovať
pred odovzdaním cenovej ponuky.



všetky povinné prvky publicity vyplývajúce z príručky „KOMUNIKAČNÝ A
DIZAJNOVÝ MANUÁL“ určené pre prijímateľov pomoci z finančného
mechanizmu EHP budú dodané víťaznému uchádzačovi
uchádzači oceňujú v návrhu ZoD jednotlivé položky, nielen cenu celkom

3. Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe zmluvy ( príloha č.1)
Miesto dodania zákazky: MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina,
4.
v lehote do 30 dní od prevzatia objednávky.
5. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: uchádzač doručí ponuku v písomnej forme, v zapečatenej
obálke v termíne do 04.08.2016 do 09:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s
DPH . Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie v ponuke. V prípade, že sa dodávateľ
stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku
v písomnej forme s označením „Prezentačné materiály“ – NEOTVÁRAŤ! uchádzač
doručí na adresu MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina (podateľňa).
Rozhodujúci je dátum doručenia.
Súčasťou ponuky je podpísaný Návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 1 Výzvy na predkladanie
ponúk) a ocenená tabuľka
Položka
č.
5.1.1.
6.
6.1.5.

7.2.2.
7.2.3.

7.2.3.

Spolu

Názov
Prezentačné
stojany
Informačné
tabule
o Rosenfeldovom
paláci
Pamätná tabuľa
Upomienkové
predmety
–
pohľadnica
Upomienkové
predmety
–
magnetka
-

počet

MJ
Ks

20

Ks

10

Projekt
Ks

1
5 000

Ks

5 000

-

-

Jednotková
Cena
cena
celkom
v EUR bez
v EUR
DPH
bez DPH

Cena
celkom
v EUR s
DPH

-

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné
podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Finančného
7.
mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR, a rozpočtu Mesta Žilina. Verejný obstarávateľ

neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe faktúry do 30 dní po jej
doručení.
Predpokladaná hodnota zákazky : 17 300 EUR bez DPH.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) Zákona č.343/2016 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku.
 požadujeme predložiť zoznam s fotodokumentáciu referenčných prác tabuliek a
atypických informačných systémov, korešpondujúcich s architektúrou objektov
na ktorých sú umiestnené, na historických budovách a pamiatkovo chránených
budovách za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov
 5 potvrdení referencií v hodnote min. 5 000 €, Uchádzač musí v
potvrdení/referencii uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby odberateľa, ktorí
vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o poskytnutí služby. Verejný
obstarávateľ bude akceptovať poskytnutie služby porovnateľné s predmetom
zákazky. (Za obdobie predchádzajúcich päť rokov verejný obstarávateľ
považuje obdobie päť rokov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
 vzhľadom na charakter a vek budovy požadujeme preukázať 10 ročné
8.
skúsenosti s atypickými neštandardizovanými výtvarnými riešeniami nie bežne
dostupnými na trhu – autorská práca
 Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia
predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových expertov, ktorí zabezpečia, aby
vecné plnenie zmluvy zo strany záujemcu bolo v súlade s predmetom zmluvy.
Uvedení experti musia spĺňať nižšie požadované kvalifikačné predpoklady:
 Kľúčový expert:
Vzdelanie v oblasti grafiky (doložiť dokladom o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní ) a musí mať znalosť práce s PC v programoch Adobe (InDesign,
Fotoshop). Profesijný životopis musí obsahovať: a)titul, meno a priezvisko, štátna
príslušnosť príslušného experta, b)vzdelanie t. j. inštitúcia, rok ukončenia,
dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania/diplomy, absolvované školenia, c)história
zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia) d)odborné skúsenosti
(názov projektu, je obdobie rok od -do, odberateľ, pozícia na projekte, popis
projektu), e) čestné vyhlásenie experta o pravdivosti údajov uvedených v
životopise, f)dátum a podpis experta. Súčasťou požadovaných dokladov musí byt
aj kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie
9.
služieb celého predmetu zákazky..
10. Uplynutie viazanosti ponúk: 31.12.2016

25.07.2016

Ing. Igor Choma
primátor

Príloha č.1. Návrh zmluvy o dielo

