Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zadanie 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

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
IČO: 00603392
DIČ: 2020919109
V zastúpení: Dárius Krajčír, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Monika Debnárová
E-mail: monika.debnarova@mudnv.sk
Kontakt: 0905 418 507
2. Názov zákazky: ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA
– DEVÍNSKA NOVÁ VES
3. CVP (slovník spoločného obstarávania):
79810000 - 5 Tlačiarenské služby
79820000 - 8 Služby súvisiace s tlačou
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je zabezpečenie tlače periodika MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES, vydávaného za účelom propagácie života v
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.
4.1 Technické požiadavky
a) Rozsah: 16 strán
b) Formát: 210 x 297 mm
c) Náklad: 7 500 ks/1 vydanie
d) Celkový počet vydaní: 11/rok
e) Farebnosť tlače: 4/4 CMYK
f) Papier: 70 g/m2 natieraný, lesklý (obálka + vnútro)
h) Väzba: V 1
i) Vyskladanie a dovoz : do 48 hodín od zadania podkladov do tlače, v doobedňajších
hodinách na určené miesto dodania
j) Miesto dodania:
6000 ks – Slovenská pošta, Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
1500 ks - Miestny úrad Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10
Bratislava
k) Balenie: 100 ks/ balík
5. Podmienky účasti:
5.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač

doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu , ktorá zodpovedá predmetu
zákazky a čestným vyhlásením.
6. Lehota dodania predmetu zákazky:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 12 mesiacov s tým, že zmluva nadobudne
účinnosť 1.9.2019.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
9 900 € bez DPH
8. Podmienky financovania:
8.1 Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
9.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena.
9.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená ako cena maximálna za
predmet zákazky vyjadrená v Eurách.
9.3 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- cena celkom bez DPH
- výška DPH
- cena celkom s DPH
9.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
10. Spôsob určenia ceny:
Cenová ponuka musí spĺňať náležitosti uvedené v bode 4 a bode 9 tejto výzvy.
V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy,
vrátane dopravy na miesto dodania určené v vode.1 písmeno j, vrátane povinností
vyplývajúcich so zákona o odpadoch.
11. Miesto a lehota predkladania ponúk:
11.1 Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) v
uzavretom obale/obálke s označením „Súťaž“ a heslom „Tlač periodika MČ DNV“ osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1 a v lehote na predkladanie ponúk.
11.2 Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2019 do 12:00 hod.
11.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
podľa bodu 11.2 rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi.
12. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Návrh zmluvy predloží úspešný uchádzač na výzvu vereného obstarávateľa po
oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk, v ktorej budú zohľadnené
obchodné podmienky uvedené v bode 13 tejto výzvy. Verený obstarávateľ si
vyhradzuje právo návrh zmluvy pripomienkovať.
13. Obchodné podmienky:
13.1 predmet zákazky bude realizovaný na základe Zmluvy o dielo,
13.2 úhrada za dodaný predmet obstarávania bude na základe vystavenej faktúry s
termínom splatnosti 21 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi,
13.3 pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške
0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania,

13.4 v prípade nesplnenia si povinností uchádzača v stanovenej lehote, je tento
povinný uhradiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z
celkovej ceny za každý deň omeškania,
13.5 vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky,
13.6 zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
1.9.2019, nie však skôr, ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
verejného obstarávateľa.
14. Ďalšie informácie:
14.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
14.2 Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia.
14.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
14.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a
zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola
vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol predpokladať.
V Bratislave dňa 06.08.2019

Príloha č. 1
Cenová ponuka
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Názov zákazky: ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA
– DEVÍNSKA NOVÁ VES
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Popis položky

Tlač periodika
MESTSKEJ
ČASTI
BRATISLAVA
– DEVÍNSKA
NOVÁ VES –
jedno vydanie

MJ

JC bez
DPH/1
vydanie

7500

ks

Cena celkom za 11 vydaní
DPH
Cena celkom za 11 vydaní

Množstvo/1 Počet
vydanie
vydaní

Cena
celkom
bez DPH

11

................................EUR bez DPH
................................EUR
................................EUR s DPH

som/nie som* platcom DPH
(*nehodiace sa prečiarknite)
V............................... dňa..................

..........................................................................
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača

DPH

Cena
celkom s
DPH

