VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
Zákazka malého rozsahu podľa §1 ods. 15 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Malokarpatské osvetové stredisko
So sídlom: Horná 20, 900 01 Modra
IČO: 00180289
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno a priezvisko: PhDr. Anna Píchová
Telefón: 0905 467 745
Email: vo@moska.sk
2. Názov predmetu obstarávania: „Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie
Salón výtvarníkov“
Slovník spoločného obstarávania(CPV): 79960000-1 Fotografické a doplnkové
služby, 30197630-1 Papier na tlač a iné grafické služby, 79800000-2 Tlačiarenské
a príbuzné služby, 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou, 79823000-9 Tlačiarenské
a doručovateľské
služby,
22100000-1
Tlačené
knihy,
brožúry
a letáky,
22458000-5 Tlačoviny na objednávku, 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je vytvorenie fotografií portrétov
a diel výtvarníkov, grafické spracovanie, tlač a dodanie nasledovných tlačovín:
Fotografovanie portrétov a diel výtvarníkov, predpoklad 10,jednorazovo najneskôr
do 27.5. 2022
Katalóg neperiodická publikácia, formát A5, náklad v počte 1500 ks, grafické
spracovanie do 31.05.2022, dodanie jednorazovo do 10.06.2022.
Plagáty, formát A3, v počte 10 ks, grafické spracovanie do 27.05.2022, dodanie
jednorazovo do 10.06.2022.
Plagáty, formát A2, v počte 5 ks, grafické spracovanie do 27.05.2022, dodanie
jednorazovo do 10.06.2022.
Pozvánky, formát 200 mm x 200 mm, v počte 350 ks, grafické spracovanie do
27.05.2022, dodanie jednorazovo do 10.06.2022.
Vstupenky, formát 185 mm x 40 mm , v počte 450 ks, grafické spracovanie
dodanie jednorazovo do 10.06.2022.
Billboard, formát 5,04 m x 2,38 m, mierka 1:10, v počte 1 ks, grafické
spracovanie dodanie jednorazovo do 27.05.2022.
Facebook formát, štandardizovaný formáty FB event, grafické spracovanie
dodanie jednorazovo do 27.05.2022.
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Instagram formát, štandardizovaný formáty Instagram, grafické spracovanie
dodanie jednorazovo do 27.05.2022.
Banner, formát 1490 mm x 1980 mm, v počte 1 ks, grafické spracovanie dodanie
jednorazovo do 10.06.2022
Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.
3. Termín dodania: rôzne od 27.05.2022 do 10.06.2022, viď Príloha č.1 Špecifikácia
4. Miesto dodania: Horná 20, 900 01 Modra
5. Lehota na predkladanie ponúk: dňa 08.04.2022 do 11.00 hod.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu
kontaktnej osoby, ktorá je uvedená v bode 1. V prípade doručenia poštou musí byť
ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu uvedenú v bode 1.
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí byť oprávnený podnikať v predmetnej oblasti. Túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ v príslušnom registri po predložení ponuky.
7. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Stanoveným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena v
Eur bez DPH. Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na
dodanie predmetu zákazky.
Ostatné informácie:
Všetky náklady a výdavky na ponuku spojené s jej prípravou a predložením znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na
výsledok vyhodnotenie prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. Platba sa uskutoční bezhotovostným
platobným stykom na základe faktúry so splatnosťou 14 dní.
Úspešnému uchádzačovi (ktorý predloží najnižšiu ponuku) bude zaslaná objednávka
podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ
bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

V Modre, dňa 05.04.2022

PhDr. Anna Píchová
riaditeľka MOS
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