V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru/služieb s názvom
„tlač a doprava stolového kalendára 2014
Regionálneho združenia obcí STREDNÉ PONITRIE“.

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:

VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.

Sídlo:

Nám. SNP 215/7, 958 01 Partizánske

IČO:

36299863

Telefón: 038/7494261
Fax:

038/7494261

e-mail:

tempo@novinytempo.sk

Kontaktná osoba: Erich Kadnár
2. Typ zmluvy:
Objednávka na predmet zákazky
3. Miesto dodania predmetu zákazky: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o
Nám. SNP 215/7, 958 01 Partizánske
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Tlač a doprava stolového kalendára 2014
„Regionálneho združenie obcí STREDNÉ PONITRIE“
veľkosť: 300 x 143 mm
rozsah:
60strán (30listov)
väzba:
vario špirála
farebnosť: 4+4 (CMYK)
papier:
100 g NPM (matný)
náklad:
zvlášť spracovať ponuku pre 15000 ks, 16000 ks a 17000 ks
Objednávateľ dodá podklady vo formáte PDF, písmo prevedené na krivky.
Cenová ponuka bude členená samostatne na výrobu kalendárov a samostatne na dopravu
do miesta dodania.
Súčasťou cenovej ponuky je minimálne 1 ks porovnateľného výtlačku z produkcie
uchádzača.
5. Predpokladaná cena zákazky: 10.200.- EUR bez DPH

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie

7. Variantné riešenie: nie
8. Predpokladaná lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Dodanie tlačových podkladov pre výrobu kalendárov 15.11. 2013
Dodanie hotových kalendárov najneskôr do 5.12. 2013

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) Dňa 14.11.2013 (štvrtok) do 10:00 hod.
b) doručenie cenovej ponuky v zalepenej obálke s označením
„TLAČ STOLOVÉHO KALENDÁRA - NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR bez DPH.
10. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
− cena bez DPH

60 bodov

− kvalita prezentovanej práce vo výzve zaslaných výtlačkov

40 bodov

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné
obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.
V Partizánskom 7.11.2013

Erich Kadnár
konateľ

