Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (ďalej len BKIS) ako verejný obstarávateľ podľa §7
odsek 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní Z.z. (ďalej len ZVO) vyhlasuje na zákazku
s nízkou hodnotou (ďalej len ZNH)

výzvu na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby s predmetom
zákazky: „Názov predmetu zákazky“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
●
●
●
●
●
●
●

Názov: BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO;
Adresa: Židovská 1, 81515 Bratislava;
IČO: 30794544; DIČ: 2021795358;
Štatutár: Ing. Vladimír Grežo;
Kontaktná osoba: Peter Štajger, DiS.;
Kontaktný e-mail: bkis@bkis.sk
Kontaktný tel.: (0917/ 123 531)

2. Predmet zákazky:
Tlač propagačných publikácií a veľkoplošných tlačovín.
Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2 k zákonu/kategórie služieb
číslo 17-27 podľa prílohy č. 3 k zákonu): 15.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je tlač propagačných materiálov a veľkoplošných tlačovín (ďalej len tlačovina).
Tlačovinou pre potreby tejto súťaže sú najmä: plagát, leták obojstranný, leták jednostranný, bulletin,
programový bulletin, pozvánky, noviny, informačná skladačka, Roll -up, Citylight. Tlač zahrňuje
samotnú tlač požadované spracovanie u niektorých titulov tlačovín uvedených v špecifikácii.

3. Kódy CPV a kategórie:
●
●

kategória služby: tlačiarenske služby;
CPV: Hlavný slovník: 79821000-5, 79971200-3, 79820000-8, 79921000-6, 60000000-8.

4. Detailná špecifikácia zákazky:
č.1
Tlač a dodanie - DL letákov A4 formát - 2 lomy




tlač a dodanie 10 000 ks letákov, skladačiek zložených na DL formát A4, farebnosť 4+4
cmyk, papier: 135gNL, knihárske spracovanie: 2 lomy, lesklý papier
čerpanie: od februára 2020 do januára 2021, po zadaní objednávky a dodaní grafiky – tlač a
dodanie dl letákov do 3 pracovných dní na miesto určenia.
10 000 ks dodanie po 1000 ks jednorázovo v 10 objednávkach.

...................................................................................................................................................
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č. 2
Tlač a dodanie - A1 plagát:




tlač a dodanie 1000 ks plagátov A1, cmyk 4+0, papier 135g, natieraný lesklý
čerpanie: od februára 2020 do januára 2021. Po zadaní objednávky a dodaní grafiky – tlač
a dodanie A1 plagátov do 3 pracovných dní na miesto doručenia.
800 ks dodanie podľa potreby objednávateľa, 80 ks mesačne v 10 objednávkach.

…………………………………………………………………………………………………………

č. 3
Tlač a dodanie - Divadelné programové bulletíny – Premiéra




tlač a dodanie programových bulletínov A5. 4+4 cmyk, papier 135g NL, 12 strán /vrátane
obálky/ gramáž: 135 g NL, obálka 160 g NL, knihárske spracovanie: V1
čerpanie: od februára 2020 do januára 2021, po zadaní objednávky a dodaní grafiky – tlač a
dodanie Bulletínov do 4 pracovných dní na miesto určenia.
1000 ks, dodanie podľa potreby objednávateľa, väčšinou po 500 ks/ 2 objednávky

…………………………………………………………………………………………………………

č. 4
Tlač a dodanie – A4 tlačoviny




tlač a dodanie 3 000 ks letákov A4, obosjtranných, cmyk 4+4, papier 135 g, natieraný lesklý.
čerpanie: od februára 2020 do januára 2021, po zadaní objednávky a dodaní grafiky – tlač
a dodanie A4 letákov do 3 pracovných dní na miesto určenia.
3 000 ks dodanie podľa potreby objednávateľa, väčšinou po 1000 ks/teda v 3 objednávkach.

………………………………………………………………………………………………………

č. 5
Tlač a dodanie – Roll up




tlač, výmena a dodanie roll up, 85x200 cm, roletkovina, cmyk 4+1 uspôsobenie do už
existujúceho úchytného mechanizmu BKIS.
čerpanie: od februára 2020 do januára 2021, po zadaní objednávky a dodaní grafiky +
úchytného mechanizmu – dodanie do 5 pracovných dní na miesto určenia.
10 ks, dodanie podľa potreby objednávateľa

…………………………………………………………………………………………………………

5. Miesto dodania a dodacia lehota predmetu zákazky:
MDPOH, Gorkého 17, 81586 Bratislava

6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzači môžu predložiť svoju ponuku komplexne na celý predmet zákazky alebo na jej časť, a to
osobitne na každý tlačiarenský sortiment.

7. Dĺžka uzatvorenia zmluvného vzťahu:
do 31.12.2020
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8. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):
3 460,00 EUR bez DPH

9. Spôsob určenia ceny:
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke aj slovne. Verejný
obstarávateľ vyžaduje vypracovať kalkuláciu ceny zákazky osobitne aj pre každý sortiment
tlačiarenských služieb 1 až 5 podľa textu Výzvy v článku č. 4 Detailná špecifikácia zákazky.

10. Kritérium, miesto a spôsob vyhodnotenia cenovej ponuky:
splnenie podmienok, najnižšia cena

11. Podmienky účasti:
Splnenie podmienok účasti je minimálne doloženie týchto dokladov od úspešného uchádzača:
● Doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať zákazku (napr. živnostenský list, výpis z OR,
registračný list o.z., atp.);
● Čestné prehlásenie o splnení požiadavky, že poskytovateľ nemá zákaz účasti vo VO a nie je v
konflikte záujmov pre danú zákazku.

12. Obsah a spracovanie ponuky:
Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba preukázateľne odborne spôsobilá pre
zabezpečenie obstarávanej služby po stránke technickej, technologickej a personálnej;

13. Predložená ponuka musí obsahovať tieto dokumenty a náležitosti:
Údaje o uchádzačovi (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, telefónne číslo, e-mail
kontaktnej osoby a ostatné kontaktné údaje);
2. Cenovú ponuku podľa zadanie z výzvy;
1.

Ak ponuka uchádzača nebude úplná, tak ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania.

14. Lehota na predloženie ponuky, miesto a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu bkis@bkis.sk
najneskôr dňa (17.01.2020) do (12:00) hod.

15. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.12.2020

16. Oznámenie výsledku:
BKIS oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne e-mailom.
BKIS si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak cena ponuky
uchádzača prekročí predpokladanú hodnotu zákazky.
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17. Typ zmluvy, zdroj finančných prostriedkov, platobné podmienky:
Ako výsledok verejného obstarávania predmetu zákazky prieskumom trhu s výzvou na predloženie
cenovej ponuky bude uzatvorená objednávka BKIS na dodanie predmetu zákazky v celom rozsahu
podľa špecifikácie tejto výzvy. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu BKIS, bez
poskytnutia preddavku, so splatnosťou faktúry 30 dní. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.

V Bratislave dňa 09.01.2020

…………………….
Mgr. Patrik Taliga
vedúci UMO
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