VÝZVA
na predkladanie ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon) na realizáciu zákazky s názvom: „Propagačný materiál - podrobná mapa okolia hvezdárne“
v rámci realizácie projektu „VESMÍR NA DLANI 2017“. Projekt je financovaný z Programu Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020.

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
IČO:
Štatutár:
Telefón:
Email:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Mierová 4, 066 01 Humenné, SR
37781421
RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ
+ 421 577752179
vihorlatobs1@stonline.sk

2) Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie propagačných materiálov – podrobná mapa okolia hvezdárne – vrátane
najzaujímavejších atrakcií v okolí (Sninský kameň, Morské Oko, časť parku Tmavej Oblohy, Cesta planét, cesta
bývalej úzkorozchodnej železnice, ...) s popisom turistického ruchu a astronomických informácií.
Obsah informácií na mape v jazyku SK, EN, PL podľa požiadaviek obstarávajúceho. Súčasťou zákazky sú všetky
priame i nepriame súvisiace nevyhnutné služby a náklady (napr. grafické spracovanie, dopravné náklady a
podobne).
3) Predpokladaná hodnota zákazky
1 500,00 - 1 800,00 EUR bez DPH
4) Technické požiadavky a špecifikácie
Formát: 480 x 680 mm
Kvalita papiera: G-PRINT matný, 115 g/m2
Farba: 4 x 4 CMYK, plne farebná, obojstranná tlač
Grafické spracovanie: súčasť zákazky.
Publicita: označenie logom Interreg a EÚ
5)

Miesto a termín realizácie zákazky:
Miesto dodania:
Termín:

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, SR
jún 2019

6) Podmienky účasti:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
– musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
2. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky v súlade s prvou vetou, pokiaľ si túto skutočnosť vie overiť verejný obstarávateľ sám vo verejne
dostupnom príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
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3. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad
pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
7) Ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Výsledná celková cena bude vypočítaná na základe vyplneného cenového návrhu.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Platiteľ DPH uvedie cenu v členení podľa
legislatívy, čiže - cena bez DPH, DPH, cena s DPH. Neplatiteľ DPH uvedie cenu celkom a upozorní na to v ponuke.
8) Forma vzniku záväzku:
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie objednávku.
9) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH
1. Uchádzač musí predložiť Cenový návrh uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková
cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet
zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú
najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.
10) Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa predkladajú v lehote do 24. mája 2019 do 1400 hod.
11) Miesto a spôsob predloženia ponúk
Ponuky je možné predkladať v elektronickej podobe:
- Ponuka je doručená na emailovú adresu:
obstaravanie@outlook.sk
- Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo:
CENOVÁ PONUKA - MAPA
- V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená Príloha
č. 1 a 2, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne skenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie
ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
12) Obsah ponuky uchádzača
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
- vyplnený a podpísaný Cenový návrh - Príloha č. 1 tejto výzvy,
- vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 2 tejto výzvy
- doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (ak relevantné)
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa tejto výzvy a nebude možné uplatniť inštitút
vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.
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14) Ďalšie informácie:
a) Projekt je financovaný z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
b) Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom bude odoslané prostredníctvom elektronickej
správy na ich e-mailové adresy.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v prípade ak, predložené
ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk v prípade potreby:
- vyžiadať si od uchádzača predloženie dôkazov kvality ponúkaného tovaru (vzorky, fotografie, letáky,
podrobná špecifikácia vlastností a podobne).
- vyzvať uchádzača na osobné rokovanie, za účelom detailného prerokovania všetkých relevantných
technických a organizačných okolností realizácie zákazky v nadväznosti na implementovaný projekt.
e) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
f) S úspešným uchádzačom bude podpísaná objednávka/zmluva. V prípade, že nepreukáže relevantným
spôsobom splnenie podmienok tejto výzvy alebo uchádzač odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil,
bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s
úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
tohto obstarávania.
Dátum: 17.5.2019

RNDr. Igor Kudzej, CSc.
štatutár

Prílohy:
príloha č. 1 – Cenový návrh
príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača
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