Výzva na predloženie cenovej ponuky
(ďalej len „Výzva“)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Sídlo:

Židovská 1, 815 15 Bratislava

IČO:

30794544

Kontaktná osoba:

Viktória Mračková

E-mail:

v.mrackova@bkis.sk

Telefón:

+421 905 543 870

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Názov:

Bulletin Dekáda pre kultúru

CPV:

22100000-1 - Tlačené knihy, brožúry a letáky

Druh:

Služby

Elektronická aukcia:

Nie

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 4 475,00

3. Špecifikácia predmetu zákazky
Tlač bulletinu Dekáda pre kultúru.
Špecifikácia:
Náklad: 500 ks
Rozmer výrobku: Formát A4 210 x 280 mm
Väzba: V4 – OTA bind
Farebnosť: 4/4 CMYK
Knižný blok – strán 120
Obálka: 600 (+ chrbát) )x 280 mm
3 bigy (klopa vpredu)
papier Cyclus offset 250g
4/4
Vnútro: papier: Cyclus offset 115g

4. Doklady ktoré je uchádzač povinný predložiť (obsah ponuky)
a) Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
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záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených
kópií (sken):
-

Doklady o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. V prípade ak je uchádzač zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov, tento doklad nepredkladá a túto informáciu uvedie vo svojej
ponuke.

-

Doklad o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu – Čestné vyhlásenie – Príloha č.1

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Typ zmluvného vzťahu
Objednávka

6. Dodacia lehota
21.11.2022
Miesto dodania:
Hviezdoslavovo námestie 20, SK - 81515 Bratislava

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia cena.
Hodnotená cena bude vrátane DPH.
Elektronická aukcia: Nie

7. Predkladanie ponúk
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných
dokladov
a dokumentov
v systéme
JOSEPHINE
umiestnenom
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33539/summary.

8. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 03.11.2022 12:00:00

9. Vysvetľovanie výzvy
V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej
dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Záujemca musí svoju
žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie
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odpovede všetkým záujemcom. O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom
notifikačného e-mailu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

10. Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky a uchádzačov
bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky KOMUNIKÁCIA“.
Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky predložené ponuky
a v prípade potreby súťaž opakovať.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky najprv podľa zvoleného kritériá a následne u uchádzača
umiestneného na 1. mieste vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky. V prípade potreby vyhodnotí aj ponuku ďalšie uchádzača v poradí podľa stanoveného
kritériá.

11. Prílohy:
Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie

12. Ostatné informácie
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom
notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej
zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti
obrazovky).
Lehota splatnosti faktúry: 30 dní.

V Bratislava, dňa 26.10.2022.

.........................………………………............................
Mgr. Ing. Henrich Koložváry, BKIS
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Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Názov zákazky:
Bulletin Dekáda pre kultúru
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

Ako uchádzač vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

