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                                                      Výzva na predkladanie  ponúk 
________________________________________________________________ 

PREAMBULA 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na poskytnutie služby a následné úkony je postup zadávania zákazky 

v procese verejného obstarávania uplatnený podľa § 117  zákona o verejnom obstarávaní za dodržania 

základných princípov verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladatelia cenových 

ponúk nemôže uplatniť v danom verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom 

obstarávaní a nevyplývajú im žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky na základe 

nimi predloženej ponuky. 

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup  podľa § 117 zákona č.343/2015 
Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

       Obec Hladovka 
Hladovka 45 
027 13 Hladovka 
IČO: 0031448000 
314676 

1.1. Kontaktná osoba: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce tel. 0435397702, 0905472430, 
                                         e-mail: ocuhladovka@orava.sk   

 

2. Názov predmetu zákazky : Grafické spracovanie a výroba 3 kusov  informačných tabúl ako aj 

1 kusa tabuľky na označenie  kancelárie projektu. 
2.1. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je tovar a služba - grafické spracovanie a výroba 3 kusov informačných 
tabúl ako aj 1 kusa tabuľky na označenie  kancelárie projektu v rámci mikroprojekt s názvom: 
“Jeden duch po oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry“ 
pri naplnení úlohy „S koledou od kaplnky po kaplnku“, ktorý je spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, číslo mikroprojektu 
INT/ET/TAT/1/I/B/0046.  

2.2. Popis predmetu zákazky:  
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Prvú časť tvoria informačné tabule a druhú časť 
tvorí tabuľka na označenie  kancelárie projektu.  

2.2.1. Grafické spracovanie a výroba  informačných tabúl v celkovom počte 3 kusy, ktorých 
minimálne rozmery informačných tabúl sú 90 x 70 cm.  
a. Povinné prvky informačnej tabule: 

- Spojený logotyp programu obsahujúci názov fondu, z ktorého je projekt financovaný 
t.j. Európsky fond regionálneho rozvoja. Spojený logotyp ako aj všetky informácie musia spolu 
zaberať minimálne 25% povrchu tabule. Trvale tabule by mali byť vyhotovené z kvalitných 
materiálov. 

- Hlavný cieľ investície, názov projektu, názov vedúceho partnera a partnerov projektu 
a Popis pamiatky 
b. Informácie na tabuli môžu byť napísané len písmom Ubuntu alebo  Calibri. 

2.3.       tabuľku na označenie  kancelárie projektu.  
 
Spoločný slovník obstarávania CPV: 30195000-2 = Tabule 

                                                       CPV: 79822500-7 = Grafické znázornenie 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky  

Predpokladaná hodnota zákazky na informačné tabule v počte 3 kusov : 250,- eur bez DPH 
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Predpokladaná hodnota za tabuľku na označenie  kancelárie projektu: 20,83 eur bez DPH. 

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 270,83 eur bez DPH 

4. Obsah ponuky: 
Uchádzač predloží v ponuke: 

a) identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,  
                 štatutárny zástupca), 

b) navrhovanú cenu vypracovanú  v súlade s výzvou,   
c) kópia výpisu z obchodného registra (živnostenský list) 

 
5. Podmienky financovania zákazky: 

Financovanie plnenia predmetu zákazky je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V 
– A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, číslo mikroprojektu INT/ET/TAT/1/I/B/0046. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúr do 5 dní. 

 
6. Typ zmluvného vzťahu:  Objednávka 

 
7. Lehota na predloženie ponúk : do 28.11 do 12:00 hod. 

Ponuka musí byť doručená písomne.  
Spôsob doručenia: poštou, osobne, kuriérom  na adresu: 

7.1. Obec Hladovka 
Hladovka 45 
027 13 Hladovka 
alebo e-mailom: ocuhladovka@orava.sk 

7.2. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 
 
8. Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob určenia ceny.  

V rámci cenovej ponuky je potrebne cenovú ponuku spracovať jednotlivo s cenou bez DPH 
a s cenou s DPH a rozdeliť na dve časti a to na: 

 grafické spracovanie a výroba  informačných tabúl v celkovom počte 3 kusy ktorých 
minimálne rozmery informačných tabúl sú 90 x 70 cm.  

 tabuľku na označenie  kancelárie projektu. 
Celková cena  nech je tiež spracovaná spoločne  celkom vrátanie s DPH za informačné tabule 
v počte 3 kusy a za tabuľku na označenie kancelárie projektu. 
 

  Víťazom sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu 
vrátane DPH.  
 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
- Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 

 
 
V Hladovke, 16.11.2017 
 
Vypracoval:                          
PhDr. Marián Brnušák 
  

PhDr. Marián Brnušák  
        starosta obce      


