Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vo verejnom obstarávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

1.

Predmet zákazky :

Tlač publikácie „Hranice Rímskej ríše“.
2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestský ústav ochrany pamiatok
Sídlo:
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
IČO:
00 602 841
DIČ:
2020804137
Kontaktná osoba: PhDr. Margaréta Musilová
Tel: 02/54433851, e-mail: margareta.musilova07@gmail.com
Mestský ústav ochrany pamiatok je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d)

3.

Opis zákazky:
CPV :

7981 0000-5
TA01-2

Tlačiarenské služby.
Pre knihy

Kategória služby: 15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy
Predmetom zákazky je tlač publikácie „Hranice Rímskej ríše“
Parametre knihy „Hranice Rímskej ríše“:
- Formát:
185 x 248 mm
- Počet strán: 110
- Papier:
115 g/m2, claro silk
- Farebnosť:
plná farba
- Väzba:
V2
- Počet výtlačkov: 500
4.

Výsledok obstarávania: Objednávka.

5.

Miesto a termín dodania tovaru:
5.1.
5.2.

6.

Miesto dodania : Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
Termín dodania : do 13.09.2013.

Hlavné podmienky zákazky, spôsob financovania a spôsob stanovenia ponúknutej ceny:
6.1.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (ERDF)
kód projektu: SEE/D/0307/4.3/X
Názov projektu: Danube Limes Brand

Operačný program: Juhovýchodná Európa
Cieľ 3: Európska územná spolupráca pre programové obdobie 2007-2013

7.

6.2.

Fakturácia bude po dodaní tovaru, na základe dodacieho listu, písomne odsúhlaseného
zodpovednou osobou verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry je bezhotovostným
platobným stykom do 30 dní od jej doručenia.

6.3.

Cena zákazky uvedená v ponuke musí byť konečná, musí obsahovať všetky náklady
súvisiace s výrobou a dodaním tovaru.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť najneskôr 23.08.2013 do 15:00.
e-mailom na adresu : margareta.musilova07@gmail.com
alebo poštou, prípadne osobne na sekretariát Mestského ústav ochrany pamiatok,
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava v čase od 08:00 do 15:00.

8.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
8.1.
8.2.

Kritériom na hodnote bude najnižšia celková cena s DPH.
V prípade, že viacerí uchádzači predložia rovnakú najnižšiu celkovú cenu s DPH, budú títo
uchádzači vyzvaní na predloženie nižšej ceny.

V Bratislave 19.08.2013

