Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
Výzva
na predloženie cenovej ponuky 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 na poskytnutie služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo :
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO :
00691046
Štatutárny orgán : JUDr. Jaroslav Hlinka
Kontaktná osoba : JUDr. Ľudmila Bernátová
Telefónne číslo : 055/7208033
e-mail :
ludmila.bernatova@kosicejuh.sk

Ing. Gabriela Verebová
055/7208034
gabriela.verebova@kosicejuh.sk

2. Predmet zákazky :
Sadzba a tlač občasníka Mestskej časti Košice – Juh s názvom Informačný spravodaj – JUŽAN na
roky 2015 - 2017.
3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah :
Predmetom zákazky je zabezpečenie sadzby a tlače občasníka Mestskej časti Košice – Juh s názvom
Informačný spravodaj – JUŽAN, podľa plánu vydávania spravodaja 4 krát ročne.
4. Špecifikácia predmetu zákazky :
- sadzba a tlač Informačného spravodaja – JUŽAN na roky 2015 - 2017 po doručení podkladov pre
sadzbu. V ponuke je nutné uviesť aj minimálny počet dní potrebných na sadzbu a tlač uvedeného
množstva kusov vrátane doručenia predmetu zákazky do sídla miestneho úradu, resp. do sídla
doručovateľa.
- náklad : 11 000 ks
- farebnosť : čierno – biela
- formát : A4
- papier : 80 g BO
- strany : A) 4 strany ( 2 listy)
B) 6 strán ( 3 listy )
C) 8 strán ( 4 listy )
5. Spôsob určenia ceny :
- ceny za jednotlivé vydania musia zahŕňať všetky náklady spojené so sadzbou a tlačou, s balením,
expedovaním a dopravou do miesta určenia ( Miestny úrad MČ Košice – Juh,
resp. sídlo doručovateľa )
- cenu za celkový predmet zákazky uveďte v štruktúre samostatne za A, B a C – daňový základ,
DPH, cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie platiteľom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje.
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6. Obsah ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí obsahovať tieto doklady
a) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia )
b) doklad o oprávnení poskytovať službu alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
c) cenová ponuka podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia )
Uchádzač predloží doklady v originálnom vyhotovení alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.
7. Podrobné informácie s vysvetlením a ukážkou Vám poskytneme na Miestnom úrade
mestskej časti Košice – Juh po dohode s JUDr. Ľudmilou Bernátovou, t. č. 055/7208033.
8. Lehota viazanosti ponúk : do 13.03.2015
9. Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená
údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania ),
- označenie „ súťaž neotvárať „
- heslo „ Informačný spravodaj - JUŽAN „
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk stanovenej
verejným obstarávateľom do 19.02.2015 do 12.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa :
Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Kritériom je
a) najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky ( 4, 6 a 8 stranové vydanie )
- 80%
b) dostupnosť služieb ( počet dní potrebných na sadzbu a tlač vrátane doručenia predmetu
zákazky do sídla miestneho úradu, resp. do sídla doručovateľa
- 20%
11. Platobné podmienky :
Faktúru za službu vystaví dodávateľ po doručení predmetu zákazky na určené miesto, na základe
potvrdeného dodacieho listu. Minimálna splatnosť faktúry je 14 dní. Platba bude realizovaná formou
bezhotovostného platobného styku.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk písomne do 10 pracovných
dní od jeho uskutočnenia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku a zrušiť počas roka tlač
niektorého z vydaní.
Košice, 27.01.2015

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
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