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:
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:
PhDr. Stanislava Rudincová, Mgr. Erika Lašútová
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063 110
erika.lasutova@zilina.sk, 041/7063 500
Predmet zákazky:
„Nákup kníh na reprezentačné účely mesta Žilina.“
Predmetom zákazky je nákup a dodávka kníh v počte 120 kusov:
Názov knihy: Stratená Žilina 1
2.
Autori: P. Groma, M. Novák, M. Pfliegel, P. Štanský
Rok vydania: 2017
Počet strán: 256
ISBN: 978-80-972616-0-3.
Kontakt a bližšie informácie: Mgr. Erika Mikulová , 041/7063500
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Radnica mesta Žilina, Radničná 1, 010 01 Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
5.
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: do 30 dní odo dňa prevzatia objednávky.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 19. 06. 2018 do 09.00 hod.
Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku je potrebné označiť heslom: „Nákup kníh!!!
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady
spojené s dodaním predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH,
bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona
8. o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky,
ktorá zohľadňuje kompletnú cenu za požadovanú službu
s uvedením výslednej ceny v EUR bez DPH
(detto ale cena v EUR vrátane DPH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu mesta. Verejný
9. obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná bezhotovostným
stykom úhradou faktúry.

Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
10.
zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený dodávať
tovar, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za dodanie tovaru na celý
predmet zákazky.
11.
Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť
v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho finančné možnosti.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 000,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 05.06.2018

Ing. Igor Choma
primátor

