
Zákazka na dodanie služby:”„ Redakčné a grafické spracovanie, tlač a distribúcia  mesačníka Spravodajca mesta Sabinov“. 

”. Strana1 
 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO SABINOV 

Janka Borodáča 18, 083 01  Sabinov 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Váš list číslo/zo dňa         Naše číslo           Vybavuje/linka                                          Sabinov  

         - / -                        386 /2014       Hudáčová   0908 341635                         9.12.2014 

        

 

 

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

 

 Mestské kultúrne stredisko Sabinov so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01  Sabinov ako verejný 

obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na 

predloženie cenovej ponuky na predmet „Redakčné a grafické spracovanie, tlač a distribúcia  

mesačníka Spravodajca mesta Sabinov“. 
 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 

Názov verejného obstarávateľa: Mestské kultúrne stredisko Sabinov  

Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

IČO: 00 149 683 

DIČ: 2020711308 

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka 

Tel. č : 051 / 452 12 51 

Fax: 051 / 452 08 61 

E-mail:riaditel.msks@ivosoft.net 

 

 

1. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je obstaranie služby„ Redakčné a grafické spracovanie, tlač a distribúcia  mesačníka 

Spravodajca mesta Sabinov“. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe tejto výzvy. Plnenie 

predmetu zákazky – dodania služby bude v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom.  Zmluva bude obsahovať identifikáciu zmluvných strán, predmet plnenia, termín poskytnutia 

služieb, cenu, platobné podmienky, záručnú lehotu, zmluvné pokuty, záverečné ustanovenia.  
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Každému predkladateľovi ponúk bude umožnené po vzájomnej dohode stretnutie, na ktorom bude mocť 

prezentovať svoje návrhy na inovatívne zmeny bližšie špecifikované v prílohe tejto výzvy. 

 

2. Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Záloha na dodanie 

služby poskytnutá nebude. Cena za plnenie predmetu zákazky bude hradená na základe mesačných faktúr za 

skutočne poskytnuté služby. Faktúry budú splatné do 14 dní dni odo dňa doručenia objednávateľovi. 
 

 

3. Postup obstarávania: 
§ 9 ods. 9 – zákazka na dodanie služby. 

 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 

      10 892,20 Eur bez DPH 

 

5. Komplexnosť zákazky:  
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. Zákazku nie je možné rozdeliť. 

 

6. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:  

 Miesto plnenia zákazky:Mestské kultúrne stredisko Sabinov 

 Termín plnenia zákazky: predpokladané začatie plnenia predmetu zákazky je do 10 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predpokladané ukončenie plnenia predmetu zákazky (zmluvy) je 

31.12.2015. 

  

7. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač vlastniť a pri podpise zmluvy predložiť: 

 kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti   na § 26 ods. 

2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet zákazky, resp. podľa § 

128 resp. § 133 ZVO. 
 musí preukázať schopnosť realizovať uvedený predmet zákazky predložením minimálne dvoch 

referenčných listov, v ktorých potvrdí že poskytoval požadované služby podľa predmetu 
obstarávania za predchádzajúce aspoň dva roky s uvedením ceny služieb, lehoty poskytnutia 
služieb, priezvisko, telefonický a emailový kontakt na zodpovedného zamestnanca zmluvného 
odberateľa. Každá referencia bude potvrdená objednávateľom služby.  

 

8. Obsah ponuky: 
Ponuka bude obsahovať: 

 doklady podľa bodu 7. Podmienky účasti, 

 ocenený výkaz výmer v tlačenej forme, ktorý je súčasťou prílohy  

 Vyhotovenie grafického vizuálu novín (v pdf) – zhotoviteľ pripraví pracovnú maketu, návrh 16 

stranových novín, kde navrhne približnú štruktúru, rozmiestnenie príspevkov - stĺpcovanie, 

umiestnenie fotografií, navrhne napr. nové rubriky – ich názvy, grafickú úpravu. 
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9. Predloženie ponuky: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v zalepenej obálke s 

označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom súťaže „Redakčné a grafické 

spracovanie, tlač a distribúcia  mesačníka Spravodajca mesta Sabinov“, na adresu Mestské kultúrne 

stredisko   Sabinov so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01  Sabinov. 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 17.12.2014 do 14.00 h 

 

Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V prípade, 

že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom. 

 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ určil kritérium vyhodnotenia ponúk  cenu s DPH za predmet zákazky- 50 % 

a vyhotovenie grafického vizuálu -  50 %. 

Ponuku uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti a získa najviac percent verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto  ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, 

že v procese verejného obstarávania neuspeli.  

 

11. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Lehota 

viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.12.2014 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

     

 Mgr. Lucia Mihoková, v. r. 
                            riaditeľka MsKS  

 

 

Príloha: 

 Výkaz výmer  

 Podrobný popis zákazky 

 


