Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Oddelenie verejného obstarávania

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Tlač tlačovín – Krajských novín v požadovaných nákladoch“
Služby – výber poskytovateľa
1)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
WEB (URL) organizácie:
Kontaktná osoba:
(vo veciach verejného obstarávania)
Telefón:
E-mail:
Kontaktná osoba:
(vo veciach realizačných)
Telefón:
E-mail:

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35 541 016
www.vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová
+421 (0) 55 7268 235
alzbeta.nadova@vucke.sk
Mgr. Peter Kaščák
+421 (0) 55 7268 144
peter.kascak@vucke.sk

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Vyšší územný celok - §7 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj
2)
2.1
2.2
2.3
2.4

Predmet zákazky:
Názov zákazky: „Tlač tlačovín – Krajských novín v požadovaných nákladoch“
Druh zákazky: služby
Miesto dodania: Slovenská pošta, pobočka Košice 2, Thurzovova 3, 040 01 Košice
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
79810000-5 Tlačiarenské služby
79820000-8 Služby súvisiace s tlačou
79921000-6 Balenie
22200000-2 Noviny, denníky, periodiká a časopisy

3)

Stručný opis predmetu zákazky:
3.1 Predmetom zákazky je tlač tlačovín – Krajských novín v požadovaných nákladoch

a periodicite. Krajské noviny budú slúžiť na lepšiu informovanosť obyvateľov kraja
o činnosti a službách Úradu KSK.
3.2 Špecifikácia predmetu zákazky:
a) tlač tlačovín
- v náklade cca 270 000 ks výtlačkov
- 5 x v roku, spolu 1 350 000 ks výtlačkov
- farebná obojstranná tlač na papier ťažký od 60 – 70 g
- rozsah 16 strán
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- formát A4
- väzba lepená alebo zošívaná
b) cenová ponuka bude vyhotovená pre tlač spolu 1 350 000 ks výtlačkov
c) Predmetom zákazky je poskytnutie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou krajských
novín. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického
výrobného procesu od prijatia podkladov, presné rozdelenie vytlačených novín podľa
požiadaviek objednávateľa až po doručenie finálneho výrobku na určené miesto dodania.
4) Predpokladaná hodnota zákazky:

54 150,00 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou hodnotou pre poskytnutie služby, vyjadrená sumou bez
DPH. Výsledná PHZ bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe prieskumu trhu.
5) Komplexnosť zákazky, rozdelenie zákazky na časti/ variantné riešenie/ekvivalent
5.1 Zákazka nie je delená na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celú zákazku v rozsahu jej
opisu.
5.2 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.
Ak súčasťou cenovej ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude zaradené do procesu
zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nebude vyhodnocované a bude sa naň hľadieť akoby nebolo
predložené.
5.3 V prípade, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny
typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené a zároveň nebude predstavovať zvýšené náklady pre verejného
obstarávateľa. Pri výrobkoch, zariadeniach, materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky,
môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní
vyššie uvedených požiadaviek.
6)

Trvanie zmluvy alebo lehoty dodania:
Lehota dodania služby: do 3 pracovných dní od doručenia každej čiastkovej objednávky až do dodania
celkového nákladu cca 1 350 000 ks výtlačkov.

7)

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa
uvádzajú:
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
7.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v návrhu zmluvy
o poskytnutí služieb.

8)

Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
8.1 § 32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Pre splnenie predmetnej podmienky uchádzač poskytne internetový odkaz na register
(ORSR/ŽRSR a pod.).
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov poskytne informáciu o zápise –
internetový odkaz na zápis alebo registračné číslo zápisu.
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§ 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f):
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa
vyžaduje predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. f) – doloženým čestným
vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.
8.2 Ekonomické a finančné postavenie: Neuplatňuje sa.
8.3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: uchádzač preukáže minimálne ročnú prax
v oblasti tlače predložením zoznamu poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
9)

Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.. Cenu uveďte bez DPH, výšku
a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú
a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, že sa počas realizácie zákazky ne
platca DPH stane platcom DPH, nevzniká mu nárok na úpravu - navýšenie ceny za predmet zákazky
o cenu DPH).
Uchádzač je povinný do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky, v zmysle tejto výzvy a jej príloh.

10)

Obsah predkladanej ponuky:
Ponuku uchádzač predkladá v listinnej forme a musí obsahovať nasledovné dokumenty:
a) doklady na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – bod 8.1 a 8.3 tejto
výzvy
b) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
c) Identifikačné údaje uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
d) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy
f) Vyplnený Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.

11)

Označenie obalu ponuky:
Uchádzač vloží ponuku podľa bodu 10. Obsah predkladanej ponuky, do nepriehľadnej obálky, ktorá
musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:
- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1.)
- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania
- označenie heslom „súťaž Neotvárať“
- označenie zákazky „Tlač tlačovín“.

12)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie ponuky do:

14.03.2019 do 12:00 hod.

Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predloženie ponuky na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1) tejto výzvy - osobe, poštou, kuriérom. Pri doručení ponuky osobne sa ponuka
doručuje do podateľne v čase úradných hodín:
Pondelok 7:30-15:30 hod, Utorok 7:30-15:30 hod, Streda 7:30-16:30 hod, Štvrtok 7:30-15:30 hod,
Piatok 7:30-14:30 hod.
Pri doručovaní ponúk je rozhodujúci, pre posúdenie lehoty predloženia ponuky, dátum a čas
doručenia verejnému obstarávateľovi.
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13)

Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2019

14)

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže
sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej
komunikácie.

15)

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium:
a) najnižšia cena za celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky –
Návrh na plnenie kritérií.

16)

Doplňujúce informácie:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného
uchádzača, pri tomto postupe zadávania zákazky, nie je možné podať námietky v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil
požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené
informácie, obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve a súvisiacich prílohách a pokynoch pre
uchádzačov na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. V prípade,
ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neuzavrie Zmluvu do 5 pracovných dní na
základe výzvy verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

17)

Počet príloh celkom - 4:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača (§ 32 odsek 1, písm. f)
Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb

V Košiciach, dňa 6.03.2019

Ing. Alžbeta Naďová
referent pre verejné obstarávanie
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