Váš list č./zo dňa

Naše číslo
370/8/2017/3/735

Vybavuje/tel.
Ing. Kapustová
033/3236434

Trnava
5.12.2017

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
ZsNH – služby
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava,
zabezpečuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou
k zabezpečovaniu verejného obstarávania v podmienkach SKaŠZMT, formou
elektronickej aukcie výber poskytovateľa služieb pre predmet zákazky
„Kino Hviezda, MsA – Tlačiarenské služby“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie:
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:
Ing. Martin Turčan
IČO:
00598135
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Kapustová,
Tel.:
033/3236434
e-mail:
katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
internetová adresa:
www.sprava.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je príprava a tlač plagátov, bilbordov a letákov pre potreby Kina
Hviezda a Mestského amfiteátra v roku 2018.
Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie všetkých etáp súvisiacich s dodaním
predmetu zákazky, vrátane prípravy grafických návrhov až po doručenie na
miesto určenia.
2.1 Plagát:
Návrh grafiky, po schválení zástupcom verejného obstarávateľa tlač plagátov.
Schválený grafický návrh sa meniť nebude, aktualizovať sa bude iba program kín
v danom mesiaci.
Papier:
135g/m2, natieraný, lesklý
Formát:
707 x 1 000mm
Farebnosť:
4+0
Termín dodania:
1 x za mesiac, 6 pracovných dní od poskytnutia podkladov
Množstvo:
240 kusov, 1 x do mesiaca 20 ks
2.2 Bilbord:
Návrh grafiky, po schválení zástupcom verejného obstarávateľa tlač bilbordu.
Papier:
bilbordový
Rozmer:
2 080 x 4 880 mm
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Farebnosť:
Termín dodania:
Množstvo:

4+0
1 x za mesiac, 6 pracovných dní od poskytnutia podkladov
12 kusov, 1 x za mesiac 1kus

2.3 Leták:
Návrh grafiky, po schválení zástupcom verejného obstarávateľa tlač letáku.
Papier:
115g/m2
Rozmer:
A5
Farebnosť:
4+4
Termín dodania:
podľa aktuálnych potrieb, 6 pracovných dní od poskytnutia
podkladov verejným obstarávateľom
Množstvo:
1 000 kusov, minimálne 100 ks v jednej príprave
Požadované množstvá pre jednotlivé položky nie sú pre plnenie zmluvy záväzné.
V lehota trvania zmluvy sa môžu množstva jednotlivých položiek meniť
v závislosti od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
Cena za predmet zákazky musí vychádzať z ocenenej prílohy č. 1 a bude slúžiť
na vyhodnotenie ponúk a získanie jednotkových cien.
3. Lehota trvania zmluvy: od 1.1.2018 do 31.12.2018
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava.
5. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí :
- Výzva na predloženie ponuky
- Krycí list ponuky podľa - príloha A
- Zmluva na poskytnutie služieb - Príloha B
- Tlačiarenské služby – r. 2018 – Príloha č. 1
6. Obsah ponuky:
6.1 Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený „Krycí list ponuky“ podľa
prílohy A.
6.2 Ocenená Príloha č. 1 - Tlačiarenské služby – r. 2018.
Upozornenie: Uvedené doklady záujemca po prihlásení vloží v aukčnej sieni ako
prílohy. Záujemca, ktorý nepredloží požadované doklady do skončenia vstupného
kola, bude z ďalšieho procesu obstarávania vylúčený.
7. Mena a ceny ponuky:
7.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách a musí byť uvedená v eurách.
7.2 Cenu za predmet zákazky tvorí suma súčinov predpokladaných množstiev
a jednotkových cien za jednotlivé položky podľa prílohy č. 1. Takto získaná cena
bude slúžiť na vyhodnotenie ponúk elektronickou aukciou a určenie jednotkových
cien.
7.3 Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady
súvisiace s dodávaním reklamných materiálov podľa čiastkových objednávok,
vrátane nákladov na dopravu.
7.4 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
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- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná cenu s DPH
7.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.
8. Spôsob predkladania ponúk:
8.1 Ponuku predkladá uchádzač po prihlásení priamo v elektronickej aukčnej sieni do
termínu ukončenia vstupného kola, t.z. najneskôr do 14.12.2017 do 9.00 hod.
8.2 Cenovú ponuku na predmet zákazky predloží uchádzač po prihlásení priamo v eaukčnej sieni ocenením položky. Cenové ponuky vkladané v aukčnej sieni ako
aj ceny zadávané počas aukčného kola požaduje verejný obstarávateľ uvádzať
bez DPH.
Cena za predmet zákazky vložená do aukčnej siene vo vstupnom kole musí byť
totožná s cenou uvedenou v prílohe A – Krycí list ponuky.
8.3 Požadované doklady uvedené v bode 6. tejto výzvy uchádzač predloží ako prílohy
v e-aukčnej sieni.
8.4 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
9. Lehota na prihlásenie sa do výberového konania elektronickou aukciou:
9.1 O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže záujemca
požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy
telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
9.2 Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude záujemcovi zaslaná na e-mailovú
adresu, ktorú poskytne verejnému obstarávateľovi v žiadosti o účasť.
9.3 Prihlásiť sa do výberového konania a predložiť ponuku je možné iba počas vstupného
kola.
9.4 Vstupné kolo e-aukcie začína 5.12.2017 o 14.00 hod. a končí 14.12.2017 o
9.00 hod.
9.5 Kontrolne kolo slúži verejnému obstarávateľovi na kontrolu predložených ponúk
a začne 14.12.2017 o 9.00 hod a skončí o 14.12.2017 o10.00 hod. V tomto čase
uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.
9.5 Aukčné kolo sa začne dňa 14.12.2017 o 10.00 hod., trvá 20 minút, v prípade
predloženia novej ceny v posledných dvoch minútach trvania aukcie, sa kolo
predĺži vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa pridajú
celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný aukcia skončí ak nebude v sieni
predložená nová cenová ponuka.
9.7 Súťažné ceny jednotlivých položiek je potrebné zadávať v eurách bez DPH a každú
potvrdiť klávesom „Enter“.
10. Podmienky a špecifikácia technického pripojenia:
10.1 Počítač, z ktorého sa uchádzač zúčastní elektronickej aukcie, musí byť v čase
zadávania ponúk a v čase prebiehajúcej on-line súťaže pripojený k internetu. Pre
bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať nainštalovaný jeden
z podporných webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia
- Google Chrome
Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player a v prehliadači povolené
vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies.
10.2 Do výberového konania sa možno prihlásiť po obdržaní pozvánky od verejného
obstarávateľa na adrese https://trnava.proebiz.com. V pozvánke v sekcii Prihláška
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je potrebné kliknúť na odkaz TU. Uchádzač sa dostane do
prihlasovacieho
formulára. Je potrebné vyplniť požadované údaje, potvrdiť súhlas s pravidlami online výberových konaní PROe.biz a prihlášku odoslať. Súčasťou prihlášky je
zvolenie prístupového mena a hesla. Po doručení 10-miestneho prístupového
kľúča môže prihlásený uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene. Svoje prihlasovacie
údaje je nutné si zapamätať!
10.3 Pre vstup do
e-aukčnej
siene je potrebné použiť
internetovú adresu:
http://trnava.proebiz.com. Kliknutím na ňu sa otvorí internetový prehliadač
na adrese e-aukčnej siene. Je potrebné zadať prístupové údaje, pokiaľ sa tieto údaje
zadajú správne, prebehne identifikácia a otvorí sa e-aukčná sieň.
10.4 Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie. Začiatkom aukcie
je vstupné kolo. V prípade akýchkoľvek komplikácii je potrebné kontaktovať
administrátora.
11.Komunikácia a dorozumievanie:
Poskytovanie informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude
uskutočňovať výlučne elektronickou formou počas vstupného kola, v priebehu
aukčného kola sa nebudú poskytovať žiadne ďalšie vysvetlenia týkajúce predmetu
zákazy.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH
Na zostavenia poradia elektronickou aukciou slúži cena za predmet zákazky
stanovená podľa prílohy č.1 tejto výzvy, t. z., suma súčinov jednotkových cien
zadávaných počas aukčného kola a uvedeného množstva.
13. Obchodné podmienky:
13.1 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe rámcovej zmluvy na poskytnutie
služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka s úspešným
uchádzačom.
13. Množstvá uvedené v prílohe č. 1 nie sú pre plnenie zmluvy záväzné. Zmluvná
cena
vznikne
ako súčet súčinov jednotkových cien získaných
v elektronickej aukcii a skutočne dodávaných množstiev propagačných
materiálov.
13.3 Jednotkové ceny predložené úspešným uchádzačom po skončení elektronickej
aukcie sú pre úspešného uchádzača záväzné. Ocenená príloha č. 1 bude tvoriť
prílohu rámcovej zmluvy.
13.4 Rozsah predmetu zmluvy bude v lehote trvania zmluvy špecifikovaný
samostatnými čiastkovými objednávkami zadávanými elektronickou poštou.
13.5 Platba bude realizovaná za každé čiastkové plnenie na základe čiastkových faktúr
vystavených úspešným uchádzačom po odovzdaní a prevzatí propagačných
materiálov na mieste určenia.
13.6 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
13.7 Návrh rámcovej zmluvy tvorí prílohu B týchto súťažných podkladov.
14. Ďalšie podmienky:
14.1 Úspešným uchádzačom bude
umiestni na prvom mieste, t.z.,
bude najnižšia.
14.2 Úspešný uchádzač
po
obstarávateľovi potvrdený
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14.3 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi
ocenenú prílohu č. 1 tejto výzvy, ktorej jednotkové ceny musia vychádzať
z ceny za predmet zákazky predloženej v elektronickej aukcii.
14.4 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom
konaní umiestnil ako ďalší v poradí.
14.5 Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Proti výsledku verejného
obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní č.
343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.
14.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade ak bola predložená iba
jedna ponuka alebo v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných
prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ
mesta Trnava

Prílohy: - Príloha A - Krycí list ponuky podľa
- Príloha B – Návrh rámcovej zmluvy
- Príloha č. 1 - Tlačiarenské služby – r. 2018
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