V Trnave, 02.12.2019

číslo záznamu DISS: OVŠaK/35419-116137/2019/Mks
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)
Mesto Trnava v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku
verejného obstarávania.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
IČO : 00313114
Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Ľubica Miksádová, odbor vzdelávania,
športu a kultúry, email: lubica.miksadova@trnava.sk
2. Názov zákazky: „Výroba bannera“ na akciu „Trnava Európske mesto športu 2020“.
3. CPV kódy: 79800000-2
4. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO / tovary, služby alebo stavebné práce*
5. Miesto dodania predmetu zákazky Mestský úrad, Trhová 3, 917 01 Trnava
6. Čas trvania zákazky:
Dodacia lehota v rozsahu 72 hodín od odoslania objednávky dodávateľovi.
7. Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia: 1,- EUR bez DPH**
8.Opis predmetu zákazky:
Výroba bannerov v počte 3 ks v nasledovných formátoch:
- 1 ks formát veľkosti 300 cm x 100 cm, materiál PVC, podklad biely, písmo fialové, farba 4 + 0,
s malým logom mesta Trnava v ľavej dolnej časti a s veľkým logom a textom Trnava
Európske mesto športu 2020 + kovové očká na zavesenie,
- 1 ks formát veľkosti 197 cm x 80 cm, materiál PVC, podklad biely, písmo fialové, farba 4 + 0,
s malým logom mesta Trnava v ľavej dolnej časti a s veľkým logom a textom Trnava
Európske mesto športu 2020 + kovové očká na zavesenie v rozostupe 25-28 cm,
- 1 ks formát veľkosti 197 cm x 80 cm, materiál PVC, podklad fialový, písmo biele, farba 4 + 0,
s malým logom mesta Trnava v ľavej dolnej časti a s veľkým logom a textom Trnava
Európske mesto športu 2020 + kovové očká na zavesenie v rozostupe 25-28 cm,
všetky bannery vrátane grafického návrhu a dopravy na miesto dodania predmetu zákazky.
9.Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
10. Stanovenie zmluvných podmienok:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.
Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi vystaví objednávku.
11. Lehota na predkladanie ponúk:
do 10. decembra 2019, 16:00 h

12. Obsah ponuky:
- grafický návrh a výroba bannera
- doprava na dodania predmetu zákazky
13. Podmienky účasti:
Povolenie na podnikanie na predmet zákazky.
14.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:
emailom na adresu lubica.miksadova@trnava.sk
15. Spôsob predloženia ponuky: emailom na adresu: lubica.miksadova@trnava.sk
16.Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet
zákazky.
17.Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma
jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.
Preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán
vnútornej kontroly – Hlavný kontrolór mesta Trnava.
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Dodávateľ je povinný zabezpečiť službu v uvedenom čase a množstve. Cena služby pokrýva
všetky náklady dodávateľa na splnenie objednávky. Chybne vyrobený výrobok a dodaný
tovar nie je objednávateľ povinný zaplatiť a dodávateľ je povinný znášať všetky náklady
spojené s odstraňovaním chýb počas zabezpečenia realizovanej služby.

Mgr. Mariana Gergelová – v.r.
poverená vedením OVŠaK

Prílohy:
Logomanuál Trnava Európske mesto športu 2020

