VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
„Služby v oblasti tlače a grafický dizajn“
1.Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Sídlo: Ul. 7. Pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 103 004
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Baková, Ing. Dana Vaňová
Telefón: 037-6524093, 037-6525003
E-mail: dana.vanova@sdn.sk
Adresa hl. stránky VO (URL): http://www.sdn.sk
2.Predmet zákazky
Predmetom zákazky je služba v oblasti grafického dizajnu, tlače propagačných materiálov a ich
distribúcia pre potreby SDKSvN.
3.Názov predmetu zákazky
Služby v oblasti tlače a grafický dizajn.
4.Opis predmetu zákazky
Presný opis predmetu obstarávania tvorí Zoznam pre ocenenie položiek - príloha č. 1 k tejto výzve.
5.Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predpokladané tlačové materiály a množstvá sú uvedené v prílohe č. 1 sú len orientačné a závisia
od potrieb SDKSvN.
6.Miesto dodania predmetu zákazky
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. Pešieho pluku 1, Nitra
7.Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 22462000-6 Propagačný materiál
8. Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie dodávky
Trvanie zmluvy je 1 rok, t.j. od 1.3.2019 do 29.2.2020
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr, t.j. 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. Za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň
odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

10. Podmienky účasti, obsah ponuky
10.1. Ocenený zoznam položiek s uvedením jednotlivých cien v EUR. Celková cena musí byť
konečná, musí obsahovať cenu zákazky, dopravy, prípadne iné náklady dodávateľa súvisiace
s predmetom dodávky - viď príloha č. 1.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
-navrhovaná zmluvná cena je bez DPH
-sadzba DPH a výška DPH
-navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
10.2. Uchádzač predloží v ponuke aktuálny doklad o oprávnení podnikať(predmet činnosti musí byť
v súlade s predmetom zákazky), alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom
profesijnou organizáciou /overenou kópiou/ .
10.3.V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať
službu, alebo tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku, bude zo zákazky vylúčený.
10.4.Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk – Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania,
spĺňajúca presnú špecifikáciu predmetu zákazky
12. Lehota a predkladanie ponúk uplynie: 14.2.2019 o 10,00 hod.,
Ponuky spolu s dokladom o oprávnení podnikať musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:
„Služby v oblasti tlače a grafický dizajn“- Neotvárať
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne, alebo poštou na uvedenú adresu
obstarávateľa, prípadne e-mailom na adresu: dana.vanova@sdn.sk
Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.
13. Otváranie ponúk a podmienky vyhodnotenia ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 14.2.2019 o 10,30 hod bez prítomnosti uchádzačov v budove
SDKSvN. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia. Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk, bude určený úspešný uchádzač,
s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah . Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade
neúspešnej ponuky, bude oznámený výsledok vyhodnotenia e-mailom, alebo poštou. Uchádzači
nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky.
V Nitre , dňa: 29.1.2019
Osoba poverená za verejné obstarávanie : Ing. Silvia Baková, Ing. Dana Vaňová
Podpis štatutárneho orgánu:
Mgr. art. Martin Kusenda
riaditeľ SDKSvN

