Výzva na predloženie ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Internetová adresa:
Kontaktné miesto:
Kontaktné osoby:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Obec Oravská Jasenica
00314714
2020521729
Oravská Jasenica 142
www.oravskajasenica.sk
Obecný úrad Oravská Jasenica
029 64 Oravská Jasenica 126
Ing. Karol Graňák
0905355624
043/5525121
starosta@oravskajasenica.sk

2. Postup:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

3. Druh zákazky:
Služby

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
13 595,.€ bez DPH

5. Názov zákazky:
Monografia obce Oravská Jasenica - tlač

6. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je vydanie monografie obce Oravská Jasenica v nasledovnej špecifikácií.
-

Počet vydaných kusov.........................2000
Formát monografie.............................164x232 mm
Počet strán.........................................492
Farebnosť...........................................4+4
Papier.................................................130 g NM
Predsádky..........................................170 g ofset – 4+0
Väzba monografie..............................V8 – laminovaná
Grafické spracovanie..........................dodané tlačové dáta v pdf.

7. Miesto dodania diela:
Obecný úrad Oravská Jasenica 126

8. Rozsah predmetu zákazky:
Podľa opisu v bode 6.

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nepovoľuje sa

9.1. Počet, označenie a popis jednotlivých častí (ak je zákazka rozdelená na
časti)
---

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie.

11. Trvanie zmluvy:
Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva o dielo.
Trvanie: do 22.10.2018

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Oravská Jasenica. Verejný obstarávateľ
vyžaduje 7- dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná
bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

13. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením
(napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

14. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod:
------

15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb
zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

16. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:
Nie je potrebná.

17. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
Do 17.09.2018 do 11.00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je potrebné predložiť na adresu
kontaktného miesta – Obecný úrad Oravská Jasenica, 02964 Oravská jasenica 126
v uzatvorenej obálke označenej heslom „ SÚŤAŽ,Neotvárať – Monografie obce“,
alebo vo forme e-mailovej správy na adresu: starosta@oravskajasenica.sk s uvedením
hesla „ Monografia obce – cenová ponuka“v predmete e-mailovej správy.

18. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Osobné postavenie – výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, schopnosť
Poskytovať požadované službu – vydavateľská činnosť, polygrafická výroba ,nevyžaduje
sa, obstarávateľ si schopnosť poskytovať službu preverí.

19. Lehota viazanosti ponúk:
Do 22.10.2018

20. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Kontaktné miesto uvedené v bode 1 tejto výzvy
21. Kritéria na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Kritérium: najnižšia cena spolu s DPH.
Uchádzač vyplní priloženú prílohu č.1 tejto výzvy s názvom „Kritéria“
a predloží podpísaný návrh zmluvy o dielo, ktorý bude obsahovať nasledovné minimálne
požiadavky:
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady
a na svoje nebezpečenstvo, v požadovanej kvalite.
- O tom, že dielo je riadne ukončené a odovzdané sa spíše medzi zmluvnými stranami
písomný preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami
a opatrený pečiatkou, inak nebude spôsobovať právne účinky, ktoré so sebou spája
podľa zmluvy .
- Nárok na cenu diela vzniká zhotoviteľovi vykonaním diela, pričom dielo sa považuje
za vykonané dňom, kedy bolo protokolárne písomne prevzaté obstarávateľom od
zhotoviteľa
- Záručná doba 24 mesiacov
- Cena diela je maximálna a nie je možné ju prekročiť
- Dodanie diela, najneskôr 22.10.2018 na Obecný úrad v Oravskej Jasenici

22. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – kritéria a ich relatívna váha:
-------

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky alebo predložená zmluva nebudú výhodné pre verejného
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve..
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok, streda, štvrtok od 07:00 hod. do 15:00
hod., v utorok od 07.00 hod do 16.30 hod. a v piatok od 07:00 hod. do 13.30 hod
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

V Oravskej Jasenici, dňa 10.09.2018
Meno a podpis zodpovednej osoby:

Ing. Karol Graňák
starosta obce

