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

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb.
Predmet zákazky: Poskytnutie služieb súvisiacich s vydaním dvojtýždenníka Michalovčan
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Iveta Palečková
E-mail:
iveta.paleckova@msumi.sk
Telefón:
056 / 68 64 219
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: tvorí prílohu č.1
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: od 1.1.2016 do 31.12.2016
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 4. decembra 2015 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 (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení poskytovať službu podľa §26
ods. 1 písmeno f zákona 25/2006
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.

V Michalovciach, dňa 1. 12. 2015.

Viliam Z a h o r č á k
primátor mesta

Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich s vydaním dvojtýždenníka občanov
Michaloviec Michalovčan. Predmet zákazky zahrňuje grafické spracovanie, zhotovovanie
tlačiarenských predlôh, tlač podľa podrobnej špecifikácie vrátane dokončovacej výroby
a dopravu dvojtýždenníka Michalovčan na Mestský úrad Michalovce.
Podrobný opis predmetu zákazky - technické údaje:
- formát novín: A4
- papier: 80 g biely bezdrevný ofset
- náklad jedného vydania: 5 000 ks
celkový počet vydaní: 26
z toho:
20 vydaní: počet strán: 8, farebnosť: štyri strany 2/1, štyri strany 1/1 (doplnková farba
striedavo žltá, modrá alebo zelená)
4 vydania: počet strán: 16, farebnosť: farebnosť 4/4
1 vydanie dvojčísla: počet strán:16, farebnosť: 4/4
Verejný obstarávateľ dodá obsah dvojtýždenníka mailovou poštou a určuje nasledovný
časový harmonogram :
- odovzdanie materiálov na grafické spracovanie: utorok do 16.00 hod.
- predloženie grafického návrhu čísla: streda do 13.00 hod.
- predloženie grafického spracovania čísla v papierovej podobe: štvrtok do 8.30 hod.
- dodanie výtlačkov na Mestský úrad v Michalovciach: piatok do 7.30 hod.
- termíny sú platné v dvojtýždenných intervaloch po dobu trvania zmluvného vzťahu
od 1.1.2016 do 31.12.2016
V prípade, že nebude zo strany dodávateľa splnený termín dodania novín na mestský úrad
zníži sa dohodnutá cena uvedená v tejto zmluve o :
- 25% v prípade oneskorenia dodávky v piatok po 12.00 hodine
- 50% v prípade oneskorenia dodávky v čase po 16.00 hodine v pondelok
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
V prípade, ak vada diela bude spočívať v nekvalitnej tlači, objednávateľ má nárok na
primeranú zľavu z dojednanej ceny diela po obojstrannej vzájomnej dohode.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť osobnú prítomnosť grafika v budove Mestského úradu
v Michalovciach pri každej korektúre čísla.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávateľ zrealizoval predmet zákazky v uvedenom
rozsahu, kvalite a daných termínoch. Dodávateľ je povinný vynaložiť pri vykonávaní
predmetu zákazky náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa dá očakávať od
príslušne kvalifikovaného a kompetentného dodávateľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou
služieb podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky.
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Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
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Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Uchádzač (meno, názov):
..............................................................................................................................................
Sídlo (adresa):
..............................................................................................................................................

Cena za jedno vydanie pri počte 8 strán, farebnosť: štyri strany 2/1, štyri strany 1/1
(doplnková farba striedavo žltá, modrá alebo zelená)
pri počte 5 000 ks bez DPH :
..................... x 20 vydaní = ......................................
Cena za jedno vydanie pri počte 16 strán, farebnosť 4/4
pri počte 5 000 ks bez DPH :
..................... x 4 vydania = .......................................
Cena za jedno vydanie vianočného dvojčísla, t.j. 16 strán, farebnosť 4/4
pri počte 5 000 ks bez DPH :
.......................................
Celková cena predmetu zákazky pri počte 5 000 ks bez DPH :
.....................................
DPH výška ................... %

.....................................

Celková cena predmetu zákazky pri počte 5 000 ks s DPH :
.....................................

.......................................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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