VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Predmet zákazky:

Vytvorenie výtvarného diela Katalóg Salónu výtvarníkov
Druh zákazky:služby

Verejný obstarávateľ: Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
IČO: 00180289
Kontaktná osoba: Jana Vengová
Telefón: 00421 905 777 984
E-mail: vengova@moska.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.moska.sk
Predmet zákazky
1. Názov zákazky:

Katalóg k Salónu výtvarníkov ( grafické, výtvarné, fotografické
spracovanie )

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb:
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
3. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je:
Výroba Katalógu Salónu výtvarníkov, jeho grafické spracovanie,tlač katalógu, grafické
spracovanie pozvánky, tlač pozvánky, grafické spracovanie
vstupenky, tlač vstupenky, grafické spracovanie plagátov A2,A3, tlač
plagátov A2, A3, grafické spracovanie banera a tlač, nafotografovanie
portrétov a diel výtvarníkov ( technické špecifikácie v prílohe č. 1)
Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite . Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
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4. Celkový rozsah:Viď príloha
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 5360,33
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Termín dodania je 20. mája 2019 – 17.6 2019
7.Podmienky účasti, obsah ponuky
7.1. Uchádzač predloží v ponuke svoje identifikačné číslo, aby mohol verejný obstarávateľ
preveriť, že je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k predmetu zákazky, na
ktorú predkladá uchádzač ponuku.
Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, inak bude zo zákazky vylúčený.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad
v slovenskom jazyku.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
- Najnižšia cena celkom za celý predmet
obstarávania. Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú
ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu
celkom za celý predmet obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je
cena celkom za celý predmet obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno
desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.Ak uchádzač určí
na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným
obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 –
vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie:
- navrhovaná cena bez DPH, navrhovaná cena s DPH
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 23.5.2019 o 12.00 hod.
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Opečiatkované a naskenované ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi
mailom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
webová adresa: vengova@moska.sk

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk
10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia mailom.
11. Ďalšie informácie
11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
11.2Uchádzač bude vyzvaný na dodanie služby formou elektronickej objednávky.

Strana 3

Príloha č. 1 k výzve
BLIŽŠÍ OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA – príloha k súťažným podkladom

Špecifikácia požiadaviek na kompletné spracovanie Katalógu Salónu
výtvarníkov 2019, pozvánky, vstupenky a banera, grafické a výtvarné
spracovanie, tlač
Predmet: kompletné spracovanie Katalógu Salónu výtvarníkov,
pozvánky, vstupenky a banera, grafické a výtvarné
spracovanie, tlač
Dátum konania: 20.6. - 24.9.2019
Miesto: ZoyaMuseum, Elesko, Modra

P.č. Popis druhu služby
Grafické riešenie
katalógu
Formát A5 (210x148 mm)
Počet strán 84+ 4 strany obálka
Papier: vnútro 150g ONM
Obálka 250g ONM
Farebnosť: vnútro 4+4
Obálka 4+4
Spracovanie V2
1
Obálka laminomatné 1+0
Grafické riešenie
pozvánky
formát 20x20 cm
Farebnosť 4+4
2.
Papier 250g
Grafické riešenie
Vstupenky
Formát 18,5x4 cm
Farebnosť 4+0
3.
Papier 150g
Grafické riešenie
Plagátt A3
4.
formát A3, 150g/m2, pololesk/polomat, farebnosť 4+0
Grafické riešenie
Plagát A2
5.
formát A2, 150g/m2, pololesk/polomat, farebnosť 4+0
6.
7.

8.

Grafické riešenie
Banner formát 149x198 cm
Fotografovanie 10 portrétov a 10 diel výtvarníkov
Tlač katalógu vrátane knihárskeho spracovania
a dopravy
Náklad 1500ks
Formát A5 (210x148 mm)
Počet strán 84 + 4 strany obálka

Požadované
množstvo
Jednotka

1

Grafické
spracovanie

1

Grafické
spracovanie

1

Grafické
spracovanie

1

Grafické
spracovanie

1

Grafické
spracovanie

1

Grafické
spracovanie

20

ks

1500

ks
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9.

10.
11.
12.
13.

Papier: vnútro 150g ONM
Obálka 250g ONM
Farebnosť: vnútro 4+4
Obálka 4+4
Spracovanie V2
Obálka lamino matné 1+0
Tlač pozvánky vrátane spracovania a dopravy
Náklad 350ks
formát 20x20 cm
Lom uprostred
Farebnosť 4+4
Papier 250g
Tlač Vstupenkyvrátane dopravy
Náklad 450ks
Formát 18,5x4 cm
Farebnosť 4+0
Papier 150g
Tlač Plagát A3vrátane dopravy
formát A3, 150g/m2, pololesk/polomat, farebnosť 4+0
Tlač Plagát A2 vrátane dopravy
formát A2, 150g/m2, pololesk/polomat, farebnosť 4+0
Tlač
Banner formát 149x198 cm

350

ks

450

ks

20

ks

5

ks

1

ks
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