Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 02353 Staškov

Výzva
na predloženie ceny za dodanie služby/tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty
zákazky
a cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa na dodanie služby/tovaru v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní, § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. pre zákazku – projekt s
názvom:
„Publicita projektu – Cyklocestou cez hranice dedičstva “
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Za obec koná:
Názov projektu v ŽoNFP:
Kód projektu v ITMS:

Obec Staškov
Staškov, Jozefa Kronera 588, 02353
00314293
2020553271
0905 863 031
Michaela Urbaníková
staskovvo@gmail.com
Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce
Cyklocestou cez hranice dedičstva
NFP304021P633

Výzva je riešená dvojkolovo, prvé kolo slúži na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky a druhé kolo na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky.
Typ výzvy:
Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň predstavuje aj výber
dodávateľa, čoho výsledkom bude aj uzatvorenie obchodného vzťahu, resp. zmluvy.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zák. č. 513/1991 Zb.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Staškov
Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný predmet: 79342200-5 (Propagačné služby)
Stručný opis predmetu zákazky:
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Zabezpečenie publicity projektu s názvom „Publicita projektu – Cyklocestou cez hranice
dedičstva“. Výsledkom poskytnutia obstarávanej služby bude zabezpečenie povinnej
a doplnkovej publicity projektu v nadväznosti na realizáciu projektu. Predmetná publicita slúži
na informovanie širokej verejnosti o realizácii projektu a jeho spolufinancovaní
prostredníctvom nenávratnej dotácie zo zdrojov EÚ, ŠR a rozpočtu obce, zabezpečenie
brožúr s mapou a pozvánok na slávnostné otvorenie.
Projekt bude realizovaný počas obdobia 15 mesiacov.
Predkladaný projekt rieši výstavbu/rekonštrukciu cyklistických chodníkov a cyklotrás
zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom
regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry. Celková dĺžka novovybudovaných alebo
zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov 1,39 km
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí:
 Grafické spracovanie a výroba brožúr s mapou v počte 1000 ks
 Grafické spracovanie a výroba reklamnej tabule a trvalo vysvetľujúcej tabule
v počte 2 ks
 Grafické spracovanie, výroba pozvánok v počte 20 ks
Opis parametrov publicity projektu:
Brožúra s mapou v počte 1000 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných
podľa Príručky pre prijímateľa program spolupráce Interreg V-A SK-CZ programové obdobie
2014-2020
Špecifikácia : Obsah: mapy-nákresy trás, fotografie z trasy + zaujímavosti na celkovej trase
(1,91 km) aj s cezhraničným partnerom, texty- krátke popisy
Formát: A5
Počet strán: cca 24-30
Farba: plnofarebná tlač
Materiál: papier natieraný
Väzba: špirálová
Vrátane obálky – tvrdená obálka
Termín plnenia – 03/2020
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Reklamná tabuľa v počte 1 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných
podľa Príručky pre prijímateľa program spolupráce Interreg V-A SK-CZ programové obdobie
2014-2020
Špecifikácia:
Rozmer: 250x150 cm
Farba: Farebná z jednej strany.
Termín plnenia: 9/2019

Trvalo vysvetľujúca tabuľa v počte 1 ks s uvedením všetkých povinných údajov
špecifikovaných podľa Príručky pre prijímateľa program spolupráce Interreg V-A SK-CZ
programové obdobie 2014-2020
Špecifikácia
Rozmer: 20x30 cm
Termín plnenia: 3/2020
Pozvánky v počte 20 ks na slávnostné otvorenie s uvedením všetkých povinných údajov
špecifikovaných podľa Príručky pre prijímateľa program spolupráce Interreg V-A SK-CZ
programové obdobie 2014-2020
Špecifikácia:
Rozmer: 1,3 A4
Papier: tvrdený
Farba: jednostranná tlač
Termín plnenia: 9/2019

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie
Variantné riešenie: Nie

Lehota na predloženie ceny za dodanie tovaru – 1. kolo, určenie predpokladanej
hodnoty zákazky
Uplynutie lehoty na predkladanie ceny: dňa 03. 09. 2019 do 10:00 hod.
Doručenie: e-mailom na adresu: staskovvo@gmail.com
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Ponuky ceny sa predkladajú v slovenskom jazyku. Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť do cenovej ponuky.
Uchádzač uvedie výslednú cenu za dodanie celej zákazky. Nie je potrebné predkladať
kompletnú cenovú ponuku s popisom, stačí uviesť výslednú cenu za dodanie celej zákazky.
V posledný deň na predkladanie ceny za zákazku, bude určená priemerom cien
predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude v ten deň odoslaná uchádzačom, následne
bude prebiehať druhé kolo na predloženie kompletných cenových ponúk na zákazku
v zmysle požiadaviek druhého kola.
Lehota na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby – 2. kolo,
predkladanie cenových ponúk
Uplynutie lehoty na predkladanie cenovej ponuky: 06. 09. 2019 do 10:00 hod.
Doručenie: e-mailom na adresu: staskovvo@gmail.com
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Uchádzač uvedie v cenovej ponuke
každú časť publicity s technickým riešením, resp. opisom a v súlade Príručky pre prijímateľa
program spolupráce Interreg V-A SK-CZ programové obdobie 2014-2020
Následne uvedie sumárnu cenu za dodanie diela a lehotu dodania v dňoch.

Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Zákazka bude financovaná zo
štrukturálnych fondov EÚ, kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05, štátneho rozpočtu
a rozpočtu obce.
Kritéria na hodnotenie ponúk:
1. Cena bez DPH, resp. konečná cena, váha kritéria: 100 %;
2. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná skôr predložená ponuka
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude
vyjadrená v Eur. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
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- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
a) cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny
b) termín dodania v dňoch
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:
 poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
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Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zoradí ponuky nasledovne: prvá (víťazná) ponuka bude s najnižšou
cenou s DPH, resp. najnižšou konečnou cenou, druhá ponuka bude s druhou najnižšou cenou
s DPH, resp. druhou najnižšou konečnou cenou atď.
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Na základe vyhodnotenia ponúk
bude identifikovaný úspešný uchádzač. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (emailom) oznámený uchádzačom.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.
V Staškove dňa 28. 08. 2019

.......................................................
Ing. Ladislav Šimčisko
Starosta obce Staškov
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