Výzva
na predkladanie ponúk zákazky podľa §9 ods. 9
zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na dodanie služby
1.
Verejný obstarávateľ (§7):
Nadácia Petit Academy
Sídlo: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 31807003
Kontaktná osoba: Ing. Edita Slezáková
Kontakt : 02/59233400
E-mail: asistent@petitpress.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa : www.petitacademy.sk
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Predmet zákazky:
„Vkladanie 4 literárnych príloh do týždenníka Vasárnap“
Druh zákazky: Vkladanie už vytlačených literárnych príloh (podľa prílohy č.1)
Miesto dodania : K.T. spol. s r.o., Bratislavská cesta 3012, 945 01 Komárno
Typ zmluvy: Objednávka
Termín vykonania: 1.- 21.03.2016, 2-26.06.2016, 3-31.10.2016, 4- 28.11.2016
Opis predmetu zákazky: Uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Rozsah ponuky: Zákazka sa skladá z vkladania vydaní literárnej prílohy týždenníka
Vasárnap – Vasárnap Olvasmány. Ponuka zahŕňa vkladanie literárnych príloh do týždenníka
Vasárnap.
Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: Uchádzač vloží ponuku do
samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti
nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
- Adresa verejného obstarávateľa
- Adresa uchádzača (jeho obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania)
- Označenie „Zákazka podľa §9 ods. 9 – NEOTVÁRAŤ“
- Heslo: „Vkladanie 4 literárnych príloh“
Ponuky je potrebné doručiť poštou , alebo osobne na adresu zadávateľa zákazky: Nadácia
Petit Academy, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava .
Lehota na prekladanie ponúk je : do 28.02.2016.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk bude dňa 01.03.2016. po vyhodnotení
predložených cenových ponúk obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi
oznámi, že jeho ponuka uspela, teda zadávateľ jeho ponuku prijíma. Zároveň neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka neuspela, teda zadávateľ jeho ponuku neprijíma.
Podmienky účasti: úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému
obstarávateľovi doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky, alebo úradne overenú
kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:
- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € podľa vzoru v prílohe č.1, pričom ceny musia
byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky až do lehoty
platnosti zmluvy o dielo. Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane
nákladov na dopravu. Úpravu ceny je možné vykonať len na základe dohody kupujúceho
s predávajúcim a to formou číslovaných písomných dodatkov o objektívnom náraste nákladov
predávajúceho.
- Ponuku možno predložiť v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom.

-
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Objednaná služba musí byť vykonaná v súlade s tlačiarňou K.T. spol. s r.o., Bratislavská
cesta 3012, 945 01 Komárno, ktorá tlačí týždenník Vasárnap, do ktorého sa vkladajú
Literárne prílohy
- Na dodanie služby, resp. tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po
riadnom splnení predmetu zákazky a po doručení vystavenej faktúry.
Obsah ponuky :
- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti
- cenová ponuka na celý predmet zákazky musí byť vypracovaná podľa prílohy č.1 k tejto
výzve. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača ( v takomto prípade prosím doložiť kópiu plnomocenstva)
- Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie služby /
tovaru uvedenými v tejto výzve. Prehlásenie musí byť podpísanie štatutárnym orgánom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takomto prípade prosím
doložiť kópiu plnomocenstva)
Požiadavky na predloženie ponuky: Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky
uvedený v prílohe č.1, cena musí obsahovať DPH, nakoľko obstarávateľ nie je platcom DPH
a bude uvedená ako konečná vrátane všetkých nákladov dodávateľa.
Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH za poskytnutú službu.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa §9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani
námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
- Úspešný uchádzač musí pred uzavretím zmluvy predložiť originál dokladu, alebo jeho
osvedčenú kópiu podľa bodu č.11 tejto výzvy, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v čase
obstarávania.
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí
za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť, resp. od nej
odstúpi. Verejný obstarávateľ je oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne
sprístupniť na svojej internetovej stránke, alebo na internetových stránkach iných
ústredných orgánov štátnej správy.

V Bratislave, dňa 01.02.2016

___________________________________
Ing. Edita Slezáková, správkyňa nadácie

Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky - vkladanie Literárnej prílohy Vasárnapi olvasmány do týždenníka maďarskej
národnostnej menšiny Vasárnap v roku 2016 pozostáva zo 4 častí:
1. časť IrodalmiHúsvét (Veľká noc)
Rozsah: 32 strán
Formát: A4, novinový papier
Dátum vkladania : 21.03.2016
2. časť IrodalmiVakáció (Prázdniny)
Rozsah: 32 strán
Formát: A4, novinový papier
Tlač: 4+4 color
Dátum vkladania : 26.06.2016
3. časť: IrodalmiŐszikék (Dušičky)
literárnymi pokusmi.
Rozsah: 32 strán
Formát: A4, novinový papier
Tlač: 4+4 color
Dátum vkladania :31.10.2016
4. časť :IrodalmiKarácsony (Vianoce)
Rozsah: 32 strán
Formát: A4, novinový papier
Tlač: 4+4 color
Dátum vkladania : 28.11.2016
Predmetom zákazky vkladanie neperiodickej tlače Vasárnapi olvasmány v rozsahu 32 strán do celého
nákladu týždenníka Vasárnap.
Vkladanie literárnych príloh musí byť realizovaná v súlade výrobného harmonogramu tlačiarne K.T.
spol. s r.o.., kde sa tlačí týždenník Vasarnáp, do ktorého sa vkladajú predmetné prílohy.
Výhodou je predchádzajúca práca na tlači maďarských publikácií.

Príloha č. 2 - Tabuľka pre vyplnenie cenovej ponuky
Identifikačné údaje uchádzača:
Uchádzač: ___________________
Adresa, sídlo: ____________________
IČO: ____________________
IČDPH: ____________________
Kontaktná osoba: ____________________
Kontakt: ___________________
Bankové spojenie: ____________________

P. č.

Názov služby

MJ

Predpokladaná
hodnota
zákazky na 1
vydanie

Cena
za MJ
bez
DPH
v
EUR

Cena
Predpokladané Poznámka
za MJ množstvo
s DPH /náklad
v EUR

1.

Prehlásenie:
Súhlasím s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru/ služby uvedenými v Žiadosti
o poskytnutie cenovej ponuky.

Dňa:

Meno a priezvisko
Podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka

