VÝZVA
zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
na dodanie tovaru s názvom “Publicita projektu“.
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Obec Spišský Hrhov
Sídlo: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592
Telefón: 053/4592238
Fax: 053/4592238
Stránkové hodiny: pondelok, streda, štvrtok od 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Ledecký
e-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk
2. Typ zmluvy: Objednávka.
3. Miesto dodania predmetu: Obec Spišský Hrhov.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je zabezpečiť publicitu
projektu „Rozvoj sociálnych služieb v Spišskom Hrhove a Roškovciach“. Publicita projektu bude
v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF 2007 – 2013 OP
ZaSI.
Predpokladaná
P.č.

Opis predmetu zákazky

Počet

CPV

hodnota
zákazky bez
DPH / €

1.

Informačne tabule – pre označenie
miestnosti počas školení, min. rozmer
250 x 150 cm

2 ks

39294100-0

183,33

Promo predmety
2.

na projekt – grafické

tričká

5 ks

práce a výroba

perá

200 ks

propagačných

zápisníky

5 ks

predmetov s logom

hrnčeky

5 ks

79342200-5

166,66

500 ks

22462000-6

291,67

500 ks

22462000-6

1 250,00

ESF, FSR a OPZaSI
3.

Informačne letáky – výroba
informačných letákov v rámci publicity
projektu vo formáte A4 – papier
s farebnou potlačou

4.

Tlač informačných materiálov –
o projekte na oboznámenie verejnosti
o realizácií projektu

5. Celková predpokladaná hodnota zákazky: 1 891,66 € bez DPH.
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie je možnosť rozdelenia cenovej ponuky.
7. Variantné riešenie: nepripúšťa sa.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: december 2012.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Cenovú ponuku predložiť do 10.4.2012
do 12:00 hod. Doručenie cenovej ponuky je možné poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy
alebo osobne na tej istej adrese v obálke s označením „Neotvárať“ a s názvom zákazky „Publicita
projektu“. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. Ak je uchádzač platcom DPH je
potrebné uviesť cenu s DPH a cenu bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.
10. Lehota viazanosti ponúk: 31. december 2012.
11. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky sa
bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 7
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena,
- cena s DPH,

........................................................
PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce
Spišský Hrhov 27. 3. 2011

