VÝZVA
NA PODÁVANIE NÁVRHOV A PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŢE
- NA POSKYTNUTIE SLUŢBY
„PUBLICITA PROJEKTU - REKLAMNÝ MATERIÁL“
na základe §281 až §288 zákona č. 513/1991 zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Identifikácia vyhľasovateľa:
Názov:
Dubnický technologický inštitút s. r. o.
Adresa:
Dukelská štvrť 1404/613,
Obec:
Dubnica nad Váhom
PSČ:
018 41
IČO:
36 342 645
Kontaktná osoba ohľadom odbornej špecifikácie: Ing. Peter Jakúbek
Tel:
042 /4440106
Fax:
042 /4440107
e-mail:
kvestor@dti.sk
2. Predmet súťaţe:
„Publicita projektu - Reklamný materiál“
3. Opis obchodnej verejnej súťaţe:
Zabezpečenie publicity projektu (letáky, skladačky, plagáty, reklamné tabule, nálepky) na
predmet obchodnej verejnej súťaže realizovaného v rámci operačného programu
Vzdelávanie pre projekt s názvom „Informačnými technológiami k modernému
manažmentu“ ITMS: 26110230011.
4. Miesto a termín dodania:
Miesto: Dubnický technologický inštitút s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom, Dukelská
štvrť 1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom
Termín dodania: bude stanovený v zmluve.
Trvanie zmluvy: počas trvania projektu (december 2010 – november 2013) v celkovej
dĺžke 35 mesiacov.
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na predmet súťaže bližšie špecifikovaný v prílohe č.1
6. Cena:
Predpokladaná hodnota zákazky: viď príloha č.1
Cenová ponuka musí pozostávať z nasledovných položiek:
- grafický návrh;

- zalomenie;
- tlač;
- dodanie.
Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre: cena vrátane DPH za každý
propagačný predmet samostatne (bod A – C prílohy č. 1). Cena za poskytnuté služby musí
obsahovať všetky náklady uchádzača.
7. Lehota na predkladanie ponúk:
Dňa 11.05.2011 do 12.00 hod. poštou alebo osobne na adresu Dubnický technologický
inštitút s. r. o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v uzavretom obale. Obálka musí byť zreteľne
označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“ a heslom súťaže „Publicita projektu - Reklamný
materiál“. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude o svojom víťazstve upovedomený
písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Dňa 12.05.2011 o 10.00 hod.
9. Podmienky účasti uchádzačov :
predloženie cenovej ponuky.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena.
11. Lehota viazanosti ponuky :
Do 30.6.2011
12. Ďalšie informácie :
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný navrhovateľ stratí počas
plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s vyhlasovateľom na tento predmet
súťaže schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, vyhlasovateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah
s navrhovateľ, ktorý sa umiestnil na ďalšom hodnotenom mieste v tejto súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden z predložených návrhov, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam navrhovateľa. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude
o svojom víťazstve upovedomený písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.
13. Oznámenie o výsledku:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude výsledok vyhodnotenia
jeho ponuky oznámený poštou do 15 dní od dátumu vyhodnotenia.
V Dubnici nad Váhom, dňa: 21. 04. 2011
Ing. Viera Guzoňová

PRÍLOHA č.1

Predpokladaná
cena
v EUR s DPH
do

Por. č.

Názov

Špecifikácia

Rozmery

A

Letáky, skladačky

plnofarebné letáky formát A5,
115g krieda v počte 300 ks

Formát A5

500 EUR

B

Plagáty

jednostranné plnofarebné
plagáty v rozmere A3,115
krieda v počte 20 ks

Formát A3

300 EUR

Označenie projektu

návrh dizajnu, vyhotovenie,
dodanie: informačné tabule v
počte 10ks na označenie miest
realizácie projektu a nálepky s
logom ESF v počte 300 na
označenie zariadenia
zakúpeného z projektu

Informačná tabula:
1ks -250x150 cm;
9ks – 20x30cm;
Nálepky s logom:
5x2,5 cm

2000 EUR

C

