Výzva na predloženie ponúk
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
•

Identifikácia verejného obstarávateľa : Prešovská rozvojová agentúra
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Štatutárna zástupkyňa:
e-mail štatutára:

•
•

Dubová 5, 080 01 Prešov
37885456
2022363437
Ing.Iveta Baranová
iveta_baranova@email.cz

Druh zákazky : zákazka s nízkou hodnotou, služba
Postup obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z..

•

Názov zákazky : Zabezpečenie regionálnej publicity

•

Opis predmetu zákazky : Úspešný uchádzač sa na základe Zmluvy o dodaní služby zaviaže pre
verejného obstarávateľa (Objednávateľa) zabezpečiť publicitu a informovanosť verejnosti o
aktivitách a činnosti Objednávateľa v priebehu platnosti zmluvy, do roku 2019. Predpoklad ročnej
zákazky - do 10 článkov, formát A5, textová aj obrazová časť.
Cena za publicitu/1 rok/10 článkov bez DPH:
Cena za publicitu/1 rok/10 článkov s DPH:

•

CPV : 78000000-7 – Publicita

•

Predpokladaná hodnota zákazky/ 1 rok : 850,00 EUR bez DPH

•

Miesto dodania : zverejnenie v printovom médiu v okrese Prešov

•

Lehota dodania služby : priebežne, podľa upresnenia obstarávateľa

•

Hlavné podmienky financovania : Predmet zákazky bude financovaný z grantov, nenávratných
finančných prostriedkov EÚ, verejných a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku. V prípade uvedeného financovania je povinné
zverejňovanie loga a sloganu v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok s donorom. Fakturácia
môže byť realizovaná až po poskytnutí dohodnutých služieb, priebežne, bez možnosti poskytnutia
zálohy.

•

Podmienky účasti : Predloženie cenovej ponuky do stanovenej lehoty na predkladanie ponúk. Po
identifikácii úspešného uchádzača je tento povinný predložiť doklad o oprávnení poskytovať služby
podľa § 26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní – kópiu, aj z verejného registra.

•

Spôsob určenia ceny : Cenová ponuka musí obsahovať cenu služby bez DPH, DPH a cenu s DPH. Ak
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO (€).
Uchádzač predloží cenu v členení podľa bodu Opis predmetu zákazky, v tejto výzve.

•

Lehota na predloženie ponuky a spôsob predloženia ponuky : Do 7. 12. 2015 - 14:00 hod. Cenové
ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom e-mailu. Do predmetu správy je potrebné uviesť :
„Súťaž– publicita RRA“

•

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH

•

Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi elektronicky alebo telefonicky oznámi, že jeho ponuka
uspela, ostatným uchádzačom elektronicky alebo telefonicky oznámi, že neboli úspešní.

•

Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky
Adresa elektronickej pošty na predloženie cenovej ponuky e mailom:
iveta_baranova@email.cz

V Prešove, dňa 30. 11. 2015

......................................
Ing. Iveta Baranová
PRERAG

