Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Výzva na predloženie cenovej ponuky pri prieskume trhu
Múzeum mesta Bratislavy vyzýva na predkladanie ponúk na zákazku na poskytnutie služby
s názvom Digitálna tlač výstavných panelov, bannerov, popisiek exponátov, pozvánok na
otvorenie výstavy, programovej skladačky.
Predpokladaná hodnota zákazky zodpovedá finančnému limitu pre zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Múzeum mesta Bratislavy
Sídlo:
Radničná 1, 815 18 Bratislava
IČO:
00179 744
DIČ:
2020801761
IČ DPH: SK2020801761
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
Bankové spojenie: Slov.sporiteľňa, a.s. 5028000945/0900
2. Predmet zákazky:
Digitálna tlač výstavných panelov, bannerov, popisiek exponátov, pozvánok na otvorenie
výstavy, programovej skladačky.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
do 2 000 € bez DPH
4.

Opis predmetu zákazky:

Digitálna tlač:
Panely 120x200cm
4 ks
samolepka PVC-matná
Kašír. KAPA line-5mm+samol.s potlačou
Panely 80x200 cm
10 ks
samolepka PVC-matná
Kašír. KAPA line-5mm+samol.s potlačou
A1 foto papier 0.6x0,84m
CITY LOGHT – 200 g

5 ks

Iné práce:
Popisky 0,2x0,05 na transp.samolepku
Pozvánky DL, 4+0
Bannery 2+1+1
4 ks
Program,skladačka A4, 1+1 400ks

26 ks
300 ks

5.

Spôsob stanovenia ceny:
5.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 878/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyjadrená v eurách.
5.2. Navrhovaná zmluvná cena bude stanovená v zložení:
- celková cena bez DPH
- sadzba a výška DPH
- celková cena vrátane DPH
5.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnoť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
5.4. Ceny sú platné po celú dobu plnenia zmluvy.
5.5. Verejný obstarátateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.

6. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Na preukázanie odbornej spôsobilosti žiadame záujemcu spolu s ponukou predložiť v
lehote na predkladanie ponúk:
- listinný dôkaz preukazujúci oprávnenie podnikať v danej oblasti, postačujúca je aj
neoverená fotokópia,
- potvrdzuje pravdivosť a úplnosť dokladov a údajov, ktoré predkladá v ponuke.
Citované vyhláslenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
7. Predkladanie ponúk:
7.1.Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
7.2.Uchádzač predloží požadované doklady a dokumenty do 22.11.2013 do 12:00 h.
poštou na adresu: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava,
alebo osobne na sekretariát riaditeľa Múzea mesta Bratislavy, Radničná 1,
Bratislava.
Obálku prosíme doručiť v uzatvorenej forme s nepoškodeným obalom s vyznačením
“Prieskum trhu”.
7.3.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
7.4.Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
7.5.Ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania, ak:
- nebude obsahovať doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom
uvedené vo výzve.
8. Otváranie obálok/vyhodnotenie ponúk:
22.11.2013 o 12:00 h. v kancelárii riaditeľa Múzea mesta mesta Bratislavy – bez
účasti uchádzačov.
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje ako jediné kritérium:
najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH.
10. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy/objednávky:
Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola
vyhodnocovaná, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.Úspešnému uchádzačovi

oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným oznámi, že ich ponuka neuspela.
Zmluva/objednávka uzavretá s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s touto
výzvou a s predloženou ponukou.
11. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez udania dôvodu.

Bratislava, 13.11.2013
PhDr. Peter Hyross
riaditeľ

