
VÝZVA
na predkladanie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie publicity pre projekt

1. Identifikačné údaje obstarávatel'a:
Názov: Základná škola Štítnik
Sídlo: Školská 295, 049 32 Štítnik
V zastúpení: Mgr. Jarmila Motúzová
IČO: 35543604
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Motúzová
Telefón: +421 58 7931 330
E-mail: info@zsstitnik.sk

2. Predmet zákazky:
Zabezpečenie publicity pre projekt Multikulturalizmus v našej škole s nasledovnou špecifikáciou:

Pamätná doska l kus: odolnosť pre exteriér, možnosti vyhotovenia (plast, dibond, hliník), farebná potlač, laminovaná
ochrana, minimálny rozmer 30 x 20 x 0,2 cm

Letáky 200 kusov: minimálny rozmer AS (148 x 210 mm), rozlíšenie tlače 300 DPT, papier minimálnej gramáže 100 gr

Propagačné predmety 200 kusov: drevené jojo s farebnou potlačou,

Odborné postery 8 kusov: interierové prevedenie, PVC plastová doska, priama potlač, minimálny rozmer 100 x 80 cm

Celková cena musí zahŕňať grafickú prípravu, celkové zhotovenie a dopravu ako aj všetky ostatné náklady spojené so
zhotovením a doručením predmetov k obstarávateľovi.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 1.250,00 EUR bez DPH za celok.

4. Miesto dodania: Základná škola Štítnik, Školská 295, 049 32 Štítnik

5. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti
nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie" Súťaž - NEOTV ÁRA Ť"
- heslo: "Publicita pre projekt"

Ponuky je potrebné doručiť:
a) poštou na adresu: Základná škola Štítnik, Školská 295, 049 32 Štítnik
b) osobne na adresu obstarávatel'a uvedenú v písmene a)
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 12. decembra 2014 o 10,00 hod.,
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá do súťaže, nebude otvorená a bude vrátená uchádzačovi.

6. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 12. decembra 2014 o 10,30 hod na adrese: Základná škola Štítnik, Školská 295,049
32 Štítnik, v riaditeľni. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk budú všetci uchádzači oboznámení o výsledku
vyhodnotenia ponúk a o prijatí/neprijatí ponuky.

7. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky, u neplatcu DPH cena celkom.

Štítnik, dňa: 28. ll. 2014

Mgr. Jarmila Motúzová, riaditel'ka školy


