Výzva
na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre účely projektu „Výstavou k spolupráci a poznaniu“, kód projektu SK/FMP/02/027
na tlač metodických materiálov.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Sídlo organizácie:
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:
364150 84
DIČ:
2021445184
Zodpovedná osoba: RNDr. Ján Mäsiar
email: janmasiar@vuczilina.sk
tel. 00 041 41 421 2946
Typ zmluvy: Objednávka, faktúra
Názov predmetu zákazky:
Výroba a tlač metodických materiálov pre školy
Opis predmetu zákazky:
Dva druhy metodického materiálu s názvom:
1. Meteorológia
2. Moderná kozmológia
Každý materiál obsahuje:
formát A5, obálka – predná a zadná strana, počet strán textu 44, farebná príloha 8 strán
Materiál:
Obálka - tlač 4/0, predná + zadná strana
- papier – krieda lamino mat – 240 g pohľadnicový kartón, jednostranné lesklé lamino
Vnútro -text tlač 1/1, počet strán 44 (počet listov 22), papier 90g
- farebná príloha - tlač 4/4, papier krieda lamino lesklé – 140 g, počet strán 8 (počet listov 4)
Väzba V3
Tlač: z dodaných podkladov formátu pdf, prípadne doc.
Dodávka materiálu.
Predpokladaná cena:
1430 € s DPH
Miesto dodania predmetu obstarávania:
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM
SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

Možnosť predloženia variantných riešení: áno
Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: Lehota na predkladanie ponúk je do 22.7.2011.
Lehota na dodanie tovaru: 15.8.2011
Doplňujúce informácie:
Lehota na oznámenie:
Verejný obstarávateľ do 5 dní od vyhodnotenia ponúk upovedomí písomne účastníkov súťaže, ktorí v
súťaži neuspeli, že ich ponuky sa odmietli. S úspešným uchádzačom vstúpi do rokovania o realizácii
zákazky.
Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Najnižšia jednotková cena za kus.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Nevyhnutné podmienky pre realizáciu dodávky:
a. Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po splnení
predmetu plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového dokladu v zmysle
príslušných právnych predpisov.
b. Objednávateľ požaduje faktúru v písomnej podobe vrátane originálu podpisu zodpovedného
zástupcu dodávateľa v troch výtlačkoch s náležitosťami originálu. Faktúra bude ďalej
označená textom: „Tento doklad je hradený v rámci mikroprojektu „Výstavou k spolupráci a
poznaniu“ kód projektu SK/FMP/02/027, hradeného z prostriedkov programu Cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom“.
c. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje podstúpiť výkon kontroly/auditu/overenia, súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy o
NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Dodávateľ musí spolu s faktúrou predložiť aj kópiu živnostenského listu alebo kópiu výpisu z
obchodného registra a osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.
Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné pre
realizáciu zákazky.
RNDr. Ján Mäsiar
riaditeľ Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste
V Kysuckom Novom Meste 18.7.2011
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