V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk
zákazka s nízkou hodnotou a elektronickou aukciou prostredníctvom
systému evoservis.sk
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

Názov mikroprojektu: Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa –
centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov
Mikroprojekt realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0042

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov: Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca
IČO: 36145068
DIČ: 2021435625
Telefón: 041/4334115
Stránkové dni: pondelok – piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Mudríková
e- mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

2. Názov zákazky :
Grafický návrh, úprava a tlač informačno-propagačných publikácií, letákov, záložiek
Kľúčové slová: tlač, tlačiarenská služba, grafika, publikácia, leták, záložka
CPV: 79822500-7 - Grafické návrhy, 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby,
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Druh: Služba

3. Podrobný opis predmetu zákazky :
A. Publikácia SK/PL
Počet: 700 kusov
Formát: B5 - 176x250 mm
Väzba: V2 - lepená väzba - mäkká väzba
Obálka: lesklá jednostranne laminovaná (315 g/m2); farebná tlač na lícnej častí
Vnútro: 30 vnútorných strán/15 listov; papier lesklý (115 g/m2); farebná tlač obojstranná
B. Publikácia PL/SK
Počet: 400 kusov
Formát: B5 - 176x250 mm
Väzba: V2 - lepená väzba - mäkká väzba
Obálka: lesklá jednostranne laminovaná (315 g/m2); farebná tlač na lícnej častí
Vnútro: 30 strán/15 listov; papier lesklý (115 g/m2); farebná tlač obojstranná
C: Leták SK/PL
Počet titulov: 39
Náklad 1 titulu: 500 kusov
Náklad všetkých titulov: 19500 kusov
Papier: formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná
Skladačka: zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm
D. Leták PL/SK
Počet titulov: 4
Náklad 1 titulu: 500 kusov
Náklad všetkých titulov: 2000 kusov
Papier: formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná
Skladačka: zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm
E. Leták 2 SK/PL
Počet titulov: 1
Počet kusov: 500 kusov
Papier: formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná
Skladačka: zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm
F. Leták 2 PL/SK
Počet titulov: 1
Počet kusov: 500 kusov
Papier: formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná
Skladačka: zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm
G. Leták SK
Počet titulov: 1
Počet kusov: 500 kusov
Papier: formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná
Skladačka: zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm

H. Leták PL
Počet titulov: 1
Počet kusov: 500
Papier: formát A4 kriedový lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná
Skladačka: zalomená na 3 časti - po úprave rozmery v:210×š:98mm
I. Záložka
Počet druhov: 8
Náklad 1 druhu: 500 kusov
Náklad všetkých druhov: 4000 kusov
Rozmer: 50mm x 210mm
Papier: obojstranne lesklý laminovaný papier 350g/m²; obojstranná farebná tlač

4. Čas /lehota plnenia predmetu zákazky : v dvoch termínoch:
-

do 26.6.2017 do 14.00 hod.: leták 2 SK/PL, leták 2 PL/SK, leták SK, leták PL
a záložky (spolu 6 000ks)
do 31.8.2017 do 14.00 hod: publikácia SK/PL, publikácia PL/SK, leták
SK/PL, leták PL/SK (spolu 22 600 ks)

5. Typ zmluvného vzťahu: objednávka
6. Miesto dodania predmetu zákazky:

Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17.

novembra 1258, 022 01 Čadca

7. Množstvo/rozsah plnenia: 28 600 ks
8. Maximálna výška disponibilných zdrojov: 8 285,-Eur s DPH vrátane dopravy do
sídla objednávateľa.
Cenové ponuky predkladajte v mene: Eur
V cenovej ponuke uvádzajte celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky s DPH.

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena predmetu zákazky
s DPH.

10. Lehota na predkladanie ponúk: prostredníctvom systému evoservis.sk je : do
25.5.2017 do 14:00

11. Lehota na oznámenie výsledkov : obstarávateľ e-mailom oznámi do 31.5.2017
- úspešnému uchádzačovi o prijatí jeho ponuky k danému predmetu zákazky;
- ostatným účastníkom, že ich ponuky boli neúspešné.

12. Podmienky pre realizáciu dodávky:
a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po splnení
predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového
dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca faktúry: Kysucká knižnica v Čadci ;
b) Objednávateľ požaduje originál faktúry v písomnej podobe. Dodávateľ je povinný uviesť
na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým položkám.

12.Osobitné požiadavky na plnenie:
-

-

Objednávateľ odovzdá dodávateľovi podklady – logá, fotografie a texty potrebné ku
grafickým návrhom v elektronickej podobe.
Grafický návrh publikácií, letákov a záložiek bude podliehať pred tlačou odsúhlaseniu
zo strany objednávateľa.
Grafické návrhy dodávateľ dodá vo formáte PDF.
V prípade potreby zmien objednávateľa je dodávateľ povinný vykonať potrebné
úpravy a zmeny. Počet úprav a zmien nie je obmedzený.
Konečná tlač môže byť zrealizovaná až po odsúhlasení konečnej verzie zo strany
objednávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade dodania nekvalitnej tlače, preukázateľne
spôsobenej vadou tlače, odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ požaduje fakturáciu za každé dodanie predmetu plnenia samostatne.
Pri kvalite služieb sa vyžaduje dodržanie technických podmienok.
Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly,
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na mikroprojekt
uzavretej s objednávateľom.
Oprava chybnej tlače do 24 hodín.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
b) Uchádzači musia mať oprávnenie dodávať požadovanú službu, čo doložia Výpisom z
obchodného / živnostenského registra. Výpis z obchodného / živnostenského registra je
POVINNÁ PRÍLOHA k cenovej ponuke (postačuje skenová kópia).
c) Nesplnenie podmienok požadovaných v bode b) je dôvodom k vyradeniu uchádzača zo
súťaže.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak nebudú
rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa a ak navrhovaná cena bude vyššia ako je
stanovený finančný limit oprávnených nákladov (objednávateľ disponuje objemom max.
8 285,00 EUR vrátane DPH).
e) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné
pre realizáciu zákazky.
f) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky,
objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.
g) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny predmetu zákazky dopravu na miesto plnenia.
h) Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a
objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

V Čadci: 16.5.2017
PhDr. Janka Bírová
riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci

