Obecný úrad Vlková 107, 059 72

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
( v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Monografia: „Dejiny a súčastnosť obcí Vlková a Levkovce 1278-2013 “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Vlková
IČO:
00326704
DIČ:
2020697349
Sídlo organizácie:
Vlková 107
Kontaktné osoby:
PhDr. Mgr. Peter Bendík (starosta obce)
Telefón:
052 / 459 04 23
Mobil:
0910 920 802
Fax:
052 / 459 04 23
Elektronická pošta: obecvlkova@orangemail.sk
obecvlkova@stonline.sk
Internetová adresa: www.vlkova.sk
2. Predmet zákazky:
Zhotovenie monografie: „Dejiny a súčastnosť obcí Vlková a Levkovce 1278-2013 “
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je pevná tlač monografie o obci Vlková vo formáte A/4, pevná väzba,
tlač 4/4, s počtom strán 228 v náklade 1000 kusov.
Tovar potrebný na plnenie predmetu zákazky dodá dodávateľ.
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník: 79800000-2
5. Celková predpokladaná hodnota zákazky: 9000,-€ s DPH
6. Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Vlková
7. Termín plnenia predmetu zákazky: 31.02.2014
8. Typ zmluvy: Zmluva o dielo o tlačení a knihárskom spracovaní.
9. Zdroj finančných prostriedkov, platobné a obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa.
Úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostnou platbou. Lehota splatnosti faktúry bude 30
dní od doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohu na plnenie predmetu zákazky. Zhotoviteľ poskytne na predmet plnenia
zákazky záruku v trvaní 12 mesiacov. Ostatné obchodné podmienky sú uvedené v zmluve
o diele. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použitý postup verejného obstarávania
zrušiť v prípade nepridelenia alebo nedostatku finančných prostriedkov.
10. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

11. Predkladanie ponuky:
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky na adresu: Obec
Vlková 107, 059 72 Vrbov alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Uchádzač
môže predložiť iba jednu ponuku. Lehota na predloženie cenovej ponuky je: 03.01.2014
do 12.00 hod. Ponuku predloženú po uplynutí tejto lehoty nebude verejný obstarávateľ
akceptovať.
12. Cena a ceny uvádzané v ponuke:
12.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
12.2 Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách
12.3 Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
Navrhovaná cena bez DPH,
Sadzba a výška DPH,
Navrhovaná cena vrátane DPH.
13. Vyhotovenie ponúk:
Vyhotovenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa 03.01.2014. Verejný
obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk poradie uchádzačov, pričom
kritériom je najnižšia cena.
14. Použitie elektronickej aukcie: Nie
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná,
výsledok vyhodnotenia poštou.
16. Uzavretie zmluvy:
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy o dielo. Ak
úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestni ako ďalší v poradí.

Vo Vlkovej, dňa: 23.12.2013

Vypracoval:

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce

