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:

JABLKOVÉ HODOVANIE® 2019 – tlač plagátov, diárov a tlač
a grafické spracovanie máp
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: JABLKOVÉ HODOVANIE® 2019 – tlač plagátov, diárov a tlač a grafické
spracovanie máp
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb:
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Slovník požadovaných tovarov, služieb alebo stavebných prác:
22100000-1 Tlačené knihy, brožúry a letáky
79810000-5 Tlačiarenské služby
79820000-8 Služby súvisiace s tlačou
79811000-2 Služby v oblasti digitálnej tlače
79822500-7 Grafické návrhy
79824000-6 Tlačiarenské a distribučné služby
3. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je:
JABLKOVÉ HODOVANIE® 2019 – tlač plagátov, diárov a tlač a grafické spracovanie
máp
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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.
4. Celkový rozsah: Viď príloha
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Hodnota: 5.236,67 € bez DPH

V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH, môže verejný obstarávateľ
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Termín dodania je: Plagát Jablkové hodovanie® 2019 – 17.9.2019
Diár Jablkové hodovanie® 2020 – 17.9.2019
Mapa Jablkové hodovanie® 2019 – 17.9.2019
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 k predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku.
7.2 Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, inak bude zo zákazky vylúčený.
7.3 Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
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
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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 predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 11.9.2019 o 10.00 hod.
Opečiatkovanú a podpísanú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu
verejného obstarávateľa: Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, pripadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi: adresa verejného obstarávateľa, - adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla
alebo miesta podnikania), - označenie „Zákazka podľa § 117 – NEOTVÁRAŤ“, - heslo
„JABLKOVÉ HODOVANIE® 2019 – tlač plagátov, diárov a tlač a grafické spracovanie máp “.
Opečiatkovanú, podpísanú a naskenovanú ponuku je možné doručiť aj elektronicky
(mailom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu: vengova@moska.sk.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
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.
11.2 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky zákazky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky v zmysle §
170, ods. 8, odst. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
11.3 Uchádzač bude vyzvaný na dodanie služby formou objednávky .
11.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom
a postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak:
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti
- predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám a predstave obstarávateľa
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
O prípadnom zrušení postupu budú všetci uchádzači informovaní.
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