
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

           V Bratislave 11.09.2020

           9489/2020/IVO/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (polygrafické služby),, zákazka s nízkou

hodnotou podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v  zmysle  § 7 ods.  1  písm. b)  Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1800347007/5600

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Borčin (  02/49 253 136

2. Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby, Rámcová zmluva 2020/2021
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3. Opis  predmetu zákazky:

         Predmetom zákazky sú polygrafické služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka periodika ,,Hlas

         Nového Mesta,, v predpokladanom mesačnom náklade 24 200 kusov a v predpokladanom

         požadovanom počte 10 vydaní v období september 2020 až august 2021.

Žiadame oceniť do cenovej ponuky:

· Formát A4, farebnosť 4+4, väzba V1, obálka 115 gr/m², papier ONL + vnútorné strany 60

gr/m², papier SC-A++, 20 strán (4 obálka + 16 vnútorných) – za 1 vydanie mesačného

periodika Hlas Nového Mesta pri predpokladanom mesačnom náklade cca 24 200 ks.

· Formát A4, farebnosť 4+4, väzba V1, ,obálka 115 gr/m², papier ONL + vnútorné strany 60

gr/m², papier SC-A++, 24 strán (4 obálka + 20 vnútorných) – za 1 vydanie mesačného

periodika Hlas Nového Mesta pri predpokladanom mesačnom náklade cca 24 200 ks.

          Osobitné požiadavky na plnenie:

· zabezpečiť rámcové polygrafické služby súvisiace s  tlačou a dodaním mesačného periodika

„Hlas Nového Mesta“ v predpokladanom mesačnom náklade 24 200 kusov a v predpokladanom

požadovanom počte 10 vydaní v období september 2020 až august 2021; z toho

pravdepodobne (pričom predmetné sa môže meniť - požiadavky na konkrétne vydania, budú

uvedené v objednávke):

      a) 2 vydania 24-stranové v mesiaci január 2021 a v mesiaci jún 2021 a

      b) 8 vydaní 20-stranových v mesiacoch september až november 2020, február až máj 2021,

          august 2021

      ; špecifikované v jednotlivých čiastkových písomných objednávkach objednávateľa; pričom

      objednávateľ nie je povinný tlač objednať

     ; objednávku zašle oprávnená osoba objednávateľa Mgr. Ján Borčin, tel. č. 02/ 49 253 136, e-

     mail: jan.borcin@banm.sk dodávateľovi mailom v pracovné dni, pričom tento je povinný

     doručenie objednávky obratom potvrdiť, najneskôr v deň jej zaslania; v opačnom prípade sa

     objednávka považuje za doručenú

· jednotlivé písomné objednávky objednávateľ doručí dodávateľovi najneskôr 10 dní pred

požadovaným dodaním; s výnimkou prvej tlače, kde objednávateľ požaduje dodanie prvého

vydania (20-stranového v mesiaci september 2020 s požiadavkami na tlač Formát A4,

farebnosť 4+4, väzba V1, obálka 115 gr/m², papier ONL + vnútorné strany 60 gr/m², papier
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SC-A++,  20  strán  (4  obálka  +  16  vnútorných)  v  lehote  do  5  pracovných  dní  od  dodania

podkladov zo strany objednávateľa – v tomto prípade sa objednávka nevyžaduje

· objednávka musí obsahovať najmä:

a)  požadovaný termín dodania do miesta dodania (miestny úrad mestskej časti Bratislava-

     Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava), pričom objednávateľ je povinný min. 5

     pracovných dní pred požadovaným dodaním dodať dodávateľovi všetky podklady vo

     formáte PDF na FTP server dodávateľa, resp. na vopred dohodnuté úložisko; v opačnom

     prípade sa lehota predlžuje o dobu omeškania objednávateľa s dodaním podkladov.

     Najneskôr v deň uloženia podkladov objednávateľom na FTP server dodávateľa, resp.

     dohodnuté úložisko je povinná oprávnená osoba objednávateľa Ing. Jana Škutková, tel. 02

     49 253 241, e-mail: jana.skutkova@banm.sk zaslať mail dodávateľovi o uložení podkladov

     a dodávateľ je uvedené povinný obratom potvrdiť, a to aj vrátane potvrdenia

     o bezchybnosti podkladov pre tlač. Dodávateľ uvedené potvrdí najneskôr v deň doručenia

     e-mailu a uloženia podkladov; v opačnom prípade sa považujú podklady za doručené riadne

     a bezchybne.

      b)  špecifikáciu požadovanej služby, t.j. či 20-stranové vydanie alebo 24-stranové vydanie

           v zmysle požiadaviek na tlač

      c)  fakturovanú sumu

· požiadavky na tlač:

a) v prípade 20-stranového vydania: Formát A4, farebnosť 4+4, väzba V1, obálka 115 gr/m²,

papier ONL + vnútorné strany 60 gr/m², papier SC-A++, 20 strán (4 obálka + 16 vnútorných)

      b) v prípade 24-stranového vydania: Formát A4, farebnosť 4+4, väzba V1, ,obálka 115 gr/m²,

      papier ONL + vnútorné strany 60 gr/m², papier SC-A++, 24 strán (4 obálka + 20 vnútorných)

· miesto dodania: miestny  úrad  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto,  Junácka  1,  832  91

Bratislava

· požiadavky na dodanie:

                 balenie po 50 ks, dodávateľ sa zaväzuje baliť do takých obalov, aby bola dodávka chránená

                 pred poškodením pri expedovaní a preprave

· doba uzatvorenia zmluvy do 31.08.2021

· cena je vrátane tlače, ako aj dopravy do miesta dodania; pričom cena je konečná a nemenná;

faktúru za jednotlivé čiastkové plnenia je dodávateľ oprávnený vystaviť najskôr po písomnom

potvrdení prevzatia jednotlivých čiastkových dodávok zo strany oprávnenej osoby
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objednávateľa, s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v súlade

s platnými právnymi predpismi

· oprava  chybnej  tlače  alebo  väzby  je  nutná  do  5  pracovných  dní  od  doručenia  písomnej

reklamácie zo strany objednávateľa; v opačnom prípade nevznikne dodávateľovi právo na

úhradu dohodnutej ceny za takúto čiastkovú objednávku (dohoda o zmluvnej pokute)

· v prípade omeškania dodávateľa s dodaním plnenia podľa jednotlivých čiastkových objednávok

vznikne objednávateľovi právo (nie povinnosť) na uhradenie zmluvnej pokuty zo strany

dodávateľa vo výške 100,- € denne do 3 dní omeškania; nad 3 dni omeškania vo výške 200,- €

denne. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

· v prípade nedodržania požiadaviek dodávateľa na kvalitu, formát, počet a termíny, vznikne

objednávateľovi právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy

· objednávateľ je oprávnený uzatvorenú zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s 1-mesačnou

výpovednou lehotou plynúcou odo dňa doručenia výpovede dodávateľovi.

►  S víťazným uchádzačom bude podpísaná Rámcová zmluva v zmysle / znení

    ,,osobitných požiadaviek na plnenie,, ◄

 4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 24 045,86 €

         Predpokladaná cena je súčtom predpokladaných 10 vydaní, špecifikovaných v jednotlivých

         písomných objednávkach, tlačených v období september 2020 (vydanie číslo Október/2020) až

         august 2021 (vydanie číslo September/2021)

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Tlač mesačníka HNM,,

            Kontaktná osoba: Mgr. Ján Borčin 02/49 253 136, jan.borcin@banm.sk

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 18.09. 2020 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.08.2021

                     ( Doba uzatvorenia zmluvy do 31.08.2021 na predpokladaných 10 vydaní ,,vydanie č.

                     Október /2020 – vydanie č. September /2021,, mesačného periodika Hlas Nového Mesta )

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia
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služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia zákazky: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91

                                   Bratislava

Lehota plnenia: na základe písomných čiastkových objednávok

                      ( Objednávateľ je povinný min. 5 pracovných dní pred požadovaným dodaním dodať

                      dodávateľovi všetky podklady vo formáte PDF na FTP server dodávateľa, resp. na

                      vopred dohodnuté úložisko, v opačnom prípade sa lehota predlžuje o dobu

                      omeškania objednávateľa s dodaní podkladov )

8. Cena a spôsob určenia ceny:

Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky ako celku

a za jednotlivé položky ( cena je vrátane tlače, ako aj dopravy do miesta dodania ).

         Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží svoje identifikačné údaje (názov, adresu sídla a IČO) za účelom overenia tejto

skutočnosti v príslušných registroch

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena s DPH. Víťazom sa stane

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

Ing. Dša Effenbergerová, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


