HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – poskytnutie služby
(zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení)
1. Predmet obstarávania:
„Tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu“
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov obstarávateľa:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Web:
e-mail:

Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná 14, 98601 Fiľakovo
42013241
Mgr. Attila Agócs
www.hradfilakovo.sk
hradnemuzeum@filakovo.sk

3. Opis predmetu obstarávania:
Zákazka zahŕňa tlač publikácie Hradného múzea vo Fiľakove s názvom „Stáročia Fiľakovského
hradu“ v slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii.
4. Predpokladaná hodnota zákazky
1.450,00 Eur bez DPH
5. Rozsah predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu
v slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii (500+500 ks) podľa nasledovných požadovaných
kritérií:
5.1
názov publikácie: Stáročia Fiľakovského hradu
formát a rozsah: A5 (na výšku), celkovo 40 strán (vnútro 36 strán + obal 4 strany)
počet ks:
500
tlač:
farebná (4+4 farby)
použitý materiál: vnútorné strany: 115 g kriedový papier matný, obal: 200 g kriedový papier,
lamino matné
väzba:
V1 viazaná

5.2

názov publikácie: A füleki vár évszázadai
formát a rozsah: A5 (na výšku), celkovo 40 strán (vnútro 36 strán + obal 4 strany)
počet ks:
500
tlač:
farebná (4+4 farby)
použitý materiál: vnútorné strany: 115 g kriedový papier matný, obal: 200 g kriedový papier,
lamino matné
väzba:
V1 viazaná
6. Variantné riešenia:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia
7. Lehota na plnenie predmetu obstarávania:
Lehota na plnenie predmetu obstarávania je najneskôr do 20. decembra 2013
8. Miesto a spôsob poskytovania súťažných podkladov:
8.1 Súťažné podklady – podrobné kritériá zákazky sú uvedené v bode 5.1 a 5.2 tejto výzvy
8.2 Graficky spracovanú elektronickú verziu publikácie poskytne verejný obstarávateľ
uchádzačovi k nahliadnutiu na požiadanie na riaditeľstve Hradného múzea vo Fiľakove.
8.3 Ďalšie informácie poskytuje verejný obstarávateľ v adrese svojho sídla.
9. Vysvetlenie súťažných podkladov:
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na základe
písomnej/ústnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej/podanej verejnému obstarávateľovi
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie zašle/podá verejný
obstarávateľ všetkým známym záujemcov najneskôr do troch pracovných dní od
doručenia/podania žiadosti verejnému obstarávateľovi.
10. Podmienky účasti:
- Predloženie cenovej ponuky podľa požadovaných kritérií uvedených v bode 5.1 a 5.2
- Oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky (platný živnostenský list – originál, alebo
overená kópia, alebo iný doklad oprávňujúci podnikať v danej oblasti – originál alebo
overená kópia nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky).
11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
a z procesu verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý:
- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cena bez DPH v Eur - 100%
13. Obsah ponuky:
Podľa požadovaných kritérií uvedených v bode 5.

14. Predkladanie ponúk:
14.1. Lehota na predkladanie ponúk : najneskôr do 21.11.2013 do 12.00 hodiny
14.2. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Poštou alebo osobne na adresu:
Hradné múzeum vo Fiľakove
Podhradská 14
986 01 Fiľakovo
15. Označenie obalov ponúk:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. Obal ponuky
musí obsahovať nasledovné údaje:
15.1 Adresu verejného obstarávateľa
15.2 Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
15.3 Označenie: „Súťaž – neotvárať“
15.4 Označenie: „Tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu“

16. Lehota a miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.11.2013 o 13.00 hod. na riaditeľstve Hradného múzea
vo Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, v kancelárii riaditeľa Hradného múzea vo
Fiľakove na poschodí budovy.
17. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je 3 mesiace.

Vo Fiľakove, dňa 21.10.2013

Mgr. Attila Agócs
riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove
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