Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby

Zabezpečenie Galérie pod nebom
v rámci projektu – SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Http adresa organizácie: www.michalovce.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Darina Čornejová
E-mail:
darina.cornejova@msumi.sk
Telefón:
056 / 68 64 174
Fax:
056 / 6443520
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je vytvorenie galérie fotografií
v exteriéri – 24 obrazov vrátane albumu pre jej vernisáž, bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa
nachádza v Prílohe 1.
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: podľa Prílohy č.1, najneskôr do 31.03.2017
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 17.1.2017 do 12,00 hod.
b) E-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka vo forme vyplnenej tabuľky (Príloha č. 2)(v prípade, ak
uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); kópiu
dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa § 32 ods. 1 písmeno e zákona č. 343/2015.
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že k podpísaniu zmluvy
s úspešným uchádzačom dôjde až po kladnej verifikácii procesu verejného obstarávania riadiacim
orgánom.

V Michalovciach, dňa 11.1.2017
Viliam Z a h o r č á k
primátor mesta

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Zabezpečenie Galérie pod nebom
Pre projekt – „SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce“
Predmetom zákazky je vytvorenie galérie fotografií v exteriéri – 24 obrazov, pričom výber a dodanie
fotografií z knižnej publikácie s tematikou z regiónu dolný Zemplín a Zakarpatie zabezpečí verejný
obstarávateľ. Súčasťou predmetu zákazky je zostavenie a tlač albumu pre potreby vernisáže výstavy
fotografií na Námestí osloboditeľov v meste Michalovce a vernisáže analogickej výstavy v meste
Užhorod. Album bude obsahovať minimálne všetky fotografie, vystavované na obrazoch v meste
Michalovce a obrazoch v meste Užhorod. Album poslúži pre účastníkov vernisáží ako aj ďalších
záujemcov navštevujúcim Turistické informačné centrum miest Michalovce a Užhorod.
Obrazy galérie – 24 ks:
Grafická úprava a tlač fotografií na plastový panel s
hrúbkou minimálne 10 mm formátu minimálne A1,
farebnosť 4+0 – vypaľované farby, vyhotovenie
obrazov do exteriéru - odolné voči poveternostným
podmienkam, svetelným podmienkam a vandalizmu.
Grafické spracovanie bude v súlade s dizajn
manuálom projektu. Súčasťou ceny je aj upevnenie
obrazov na drevené stojany. Výstava bude prístupná
na Námestí osloboditeľov v meste Michalovce až do
jesene 2017.
Pokyny k upevneniu obrazov na drevené stojany : mechanicky spôsobom skrutkovania, drevené
stojany vrátane skrutiek dodá verejný obstarávateľ.
Na priloženom obrázku je nákres zadnej strany obrazu s určenými rozmermi pre jeho upevnenie
k stojanu. Súčasťou upevnenia podľa nákresu sú 2 plastové pásy z identického materiálu a hrúbky ako
sú obrazy. Stojan nie je súčasťou nákresu.
Album fotografií pre potreby vernisáží – 2 000 ks:
Obal 4 strany, vnútro 60 strán, farebnosť 4+4, papier – obal 150 g, vnútro 135 g, väzba V2 lepená na
šírku.

Požaduje sa kvalitné grafické spracovanie, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
pripomienkovania a finálneho odsúhlasenia obrazov a albumu pred tlačou.
Termín dodania: Do 1 mesiaca po účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.03.2017

T:
M:
E:
W:

+421 56 68 64 174
+421 918 876 617
darina.cornejova@msumi.sk
www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001

Príloha č. 2 – Kritérium na určenie ceny
P.Ć.

Predmet

Počet ks

1.

Obrazy

24

2.

Albumy

2 000

Cena bez
DPH v €

Cena celkom
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DPH v €

Cena s DPH v €

