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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

+421417063109

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou a dopravou.
TLAČ SCHRÁNKOVÝCH NOVÍN (1x mesačne, najviac 12 x v priebehu lehoty plnenia):
Formát novín: 289x390 mm
Počet strán: 16
Papier: 70g novinový, falcovaná verzia (2x falc)
Farba: 4+4 plnofarebná
Väzba: falcovaná
Náklad: maximálne 36 500 kusov/1 vydanie
Počet vydaní: spolu 12 vydaní (najviac 1x mesačne 1 vydanie)
Celkový počet: 438 000 kusov/počas celej lehoty plnenia
Uchádzač pri predkladaní ponuky uvedie ceny do tabuľky v prílohe č.1
Ďalšie potrebné zmluvné dojednania:
1. Podklady k jednotlivým tlačiam budú zo strany objednávateľa doručené dodávateľovi v elektronickej podobe vo
formáte PDF (na e-mailovú adresu zadanú dodávateľom).
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby boli noviny po tlači preložené na formát A4.
3. Do ceny zákazky je potrebné zahrnúť tlač adresných štítkov do schránok pre distribútora schránkových novín. Vzory
štítkov v počte 2 ks, ktoré tvoria prílohu obchodných podmienok Slovenskej pošty a.s. budú poskytnuté úspešnému
uchádzačovi.
4. Distribúciu schránkových novín zabezpečí Slovenská pošta a.s. (v prípade zmeny bude objednávateľ o tejto
skutočnosti bezodkladne informovať dodávateľa).
5. Do ceny je potrebné zahrnúť doručenie jednotlivých predmetov zákazky na Poštu č. 2 v Žiline (adresa: Slovenská
pošta, a.s., P. O. Hviezdoslava 3, 010 02 Žilina) v termíne do 2 pracovných dní od zaslania elektronických podkladov
objednávateľom.
6. Dodávateľ vytriedi noviny na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí
adresnými štítkami (v zmysle prílohy č. 1 Obchodných podmienok Slovenskej pošty a.s.).

adresnými štítkami (v zmysle prílohy č. 1 Obchodných podmienok Slovenskej pošty a.s.).
7. Suma určená na poskytnutie uvedených služieb v stanovenej lehote je 30 000 eur bez DPH/36 000 eur s DPH,
pričom zo strany objednávateľa nemusí v rámci uvedenej doby poskytovania služieb dôjsť k naplneniu cieľovej
hodnoty zákazky.
Typ zákazky: Služby
CPV:

22458000-5 Tlačoviny na objednávku

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať službu . Nepredkladá uchádzač - Zákon o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii),
2. § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Nepredkladá uchádzač - overí verejný obstarávateľ

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Plnenie premetu zákazky bude vo forme objednávok do termínu 31.12.2021. Dôležité zmluvné dojednania sa nachádzajú vo výzve na
predkladanie ponúk, preto je potrebné si ich pred vložením cenovej ponuky preštudovať.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 30 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 12.10.2020 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Tlač schránkových novín,
služby súvisiace s tlačou/dopravné služby“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme
vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
k.ú. mesta Žilina

12. Obsah ponuky
1/Krycí list ponuky
2/ Návrh na plnenie kritérií
3/ Ocenená tabuľka (príloha č.1)

13. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú
podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom
znení. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o
verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 2 Informácie,
ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 3
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
Janka Hrankaiová
+421417063109
Mesto Žilina, referent VO

