VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prieskum trhu)
na dodanie predmetu zákazky s názvom:

„Tlač informačného letáku“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:

Turizmus regiónu Bratislava – krajská organizácia cestovného ruchu
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
42259967
2023476565
+421 911 855 760
Ing. Roman Uscký
roman.uscky@gob.sk

2. Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je tlač informačného letáku a jeho doručenie do sídla verejného obstarávateľa.
Podklady pre tlač dodá verejný obstarávateľ v požadovanom formáte bezodkladne po zaslaní
objednávky vybranému uchádzačovi. Počet a forma letákov: DL skladaný formát, rozmer výsledného
formátu 99x210 mm, 5x lom do harmoniky, tlač plnofarebná 4+4, obojstranná na lesklom natieranom
papieri o hrúbke min. 115g/m2. Počet letákov v celkovom náklade 100 000 kusov, pričom budú dodané
2 grafické verzie letákov, ktoré sa budú tlačiť v pomere 70.000 a 30.000 ks. Grafické podklady oboch
verzií letákov vo formáte pripravenom podľa požiadavky tlačiarne dodá verejný obstarávateľ.
Spoločný slovník obstarávania:
22140000-3

Letáky

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 10 dní od vystavenia objednávky.
7. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
8. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuku treba predložiť najneskôr do 03. 06. 2019 12:00 hod. elektronickou poštou / e-mailom na
roman.uscky@gob.sk .

9. Cena:
Cenová ponuka bude predložená na samostatnom dokumente – viď príloha č. 1 tejto výzvy. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuka ak bude predložená víťazná ponuka nad finančné
možnosti stanovené PHZ.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je „Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za celý
predmet zákazky“. Ak nie je uchádzač platca DPH, je potrebné uviesť v cenovej ponuke, že je
neplatcom DPH.
11. Obsah cenovej ponuky:
-

Doklad na preukázanie spôsobilosti splnenia podmienok dodania predmetu zákazky,
t.j. výpis zo ŽRSR alebo ORSR, postačuje elektronická forma, nepoužiteľná pre právne úkony

-

Vyplnený štruktúrovaný rozpočet podľa vzoru v prílohe č. 1 tejto výzvy

12. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov EÚ z Operačného programu Interreg V-A Slovenská
republika - Rakúsko v rámci projektu Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu
na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli, kód projektu Z SKATV213, Kultúra
a príroda na Zelenom páse.

V Bratislave dňa 24. 05. 2019
Ing. Roman Uscký

Príloha výzvy č.1 – Štruktúrovaný rozpočet
Predmet

MJ

Počet MJ

1.

Tlač letákov

ks

100 000

1.

Distribúcia
do sídla VO

ks

1

Cena za
MJ bez
DPH

Cena za
MJ s DPH

Sadzba
DPH

DPH

Celková
cena bez
DPH v
EUR

Celková
cena
s DPH v
EUR

CELKOM:

Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Konanie spoločnosti (štatutár/konateľ):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná v:

Miesto a dátum vystavenia CP:

______________________________
Meno a podpis štatutára spoločnosti

