Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovarov a služieb – „250 rokov - postery“
(zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
právnych predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing Pavel Bordáč (pavel.bordac@nku.gov.sk)
Tel.: 0918 765 116
2. Predmet zadávania zákazky
Identifikácia a opis predmetu obstarávania: Vyhotovenie výstavných posterov podľa
grafického návrhu pripravovanej prezentačnej výstavy s pracovným názvom „250
rokov nezávislej štátnej kontroly na území Slovenska“. Vyžaduje sa vyhotovenie 10
ks prezentačných panelov o rozmeroch 150 x 90 cm podľa grafického podkladu vo
formáte PDF, TIFF (CMYK) dodaného verejným obstarávateľom.
3. Druh zákazky a predpokladaná hodnota
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet
obstarania je cca 1.300,- EUR s DPH.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Miesto predkladania ponuky: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Doručiť ponuky je možné poštou alebo osobne v zalepenej obálke s názvom „Súťaž – 250
postery“, s označením „Neotvárať“, s uvedením identifikácie uchádzača v ľavom hornom
rohu obálky (meno/obchodný názov, bydlisko/sídlo)).
Lehota na predkladanie ponuky: 14.9.2011 do 9,oo hod. doručiť na adresu verejného
obstarávateľ alebo predložiť osobne do podateľne (v čase 8,30 – 13,30 hod. v sídle
verejného obstarávateľa).
5. Miesto a lehota na vysvetlenie výzvy
Miesto vysvetlenia oznámenia a miesto na podanie žiadosti o vysvetlenie:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, príp. email: pavel.bordac@nku.gov.sk
Lehota na podanie žiadosti: do 9.9.2011, do 9,oo hod.
6. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku
Lehota viazanosti ponuky je do 15.10.2011

7. Podmienky účasti
Uvedenie min. 3 referenčných zákaziek obdobného charakteru.
8. Obsah ponuky
a. Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, predmet činnosti,
kontakt)
b. Písomný a uchádzačom podpísaný referenčný list podľa bodu 7.
c. Prehlásenia uchádzača, že návrh bol spracovaný na legálne obstaranom SW.
d. Cenová kalkulácia na 1ks – vrátane DPH, alternatívne na plátno, papier a iný podklad
9. Obchodné podmienky
Vyhotovenie výstavných posterov podľa grafického návrhu výstavy s pracovným
názvom „250 rokov nezávislej štátnej kontroly na území Slovenska“. Vyžaduje sa
vyhotovenie 10 ks prezentačných panelov o rozmeroch 150 x 90 cm podľa grafického
podkladu vo formáte PDF, TIFF (CMYK). Predloženie návrhu jednotkovej ceny pre
viaceré alternatívy:
- spracovanie tlače na plátno
- spracovanie tlače na papierový podklad následne kašírovaný na závesný panel
- spracovanie tlače na iný závesný panel.
Termín vyhotovenia závesných panelov do 10.10.2011.
10. Náhrada za vypracovanie ponuky
Za vypracovanie ponuky na dodanie predmetu zákazky nie je možné požadovať
náhradu, náklady znáša uchádzač.
11. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria
a následných pravidiel jeho uplatnenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia je celková ponúknutá
cena predmetu obstarania v EUR, t.j. vrátane DPH.
Verejný obstarávateľ po zostavení poradia uchádzačov od najnižšej ponuky po
najvyššiu bude následne rokovať o predmete obstaranie s 3 uchádzačmi s najnižšou
ponukou, z ktorých komisia určená verejným obstarávateľom vyberie návrh na
realizáciu a odporučí uzatvorenie zmluvy o dielo.

Bratislava, 31.8.2011
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

