Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Dňa 26.04.2013

VÝZVA
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na dodanie služieb s názvom:
„Organizácia sprievodného podujatia 24. snemu Združenia miest a obcí Slovenska pre
informovanosť o projekte DCOM.“
1.

Identifikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.:

Názov: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO: 45 736 359
DIČ: 2023345962
Telefón: 0911 411 320
Kontaktná osoba: Ing. Martin Zbudila
e-mail: martin.zbudila@zdruzeniedeus.sk
2.

Typ zmluvy:

Zmluva na poskytnutie služieb podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
3.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Výstavná 4, 949 01 Nitra
4.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zadania zákazky je:
Uchádzač (Poskytovateľ) sa pri poskytovaní služieb na základe zadania verejného obstarávateľa
(DEUS) zaväzuje dodať služby na zorganizovanie sprievodného podujatia 24. snemu Združenia
miest a obcí Slovenska pre informovanosť o projekte Dátového centra obcí a miest (ďalej iba
„DCOM“), realizovaného verejným obstarávateľom. Snem sa uskutoční 28. - 29. mája 2013.
Miestom konania bude areál Agrokomplexu v Nitre.
V rámci predmetu zákazky sa požaduje zabezpečenie najmä nasledujúcich služieb:
a) Prenájom jedného informačného a komunikačného stánku v areáli Agrokomplex Výstavníctvo Nitra na dva dni, vrátane komplexného informačného a komunikačného
označenia. Stánok požadujeme min. v rozmere 3 x 2 m, vrátane jeho montáže, demontáže
a dodávky energií.
Sídlo spoločnosti: DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
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b) Občerstvenie pre návštevníkov – budúcich klientov DCOM (káva, cukor a mlieko do kávy,
minerálka, sladké a slané drobné pečivo) na dva dni v predpokladanom počte 500 osôb vrátane
materiálu (plastové poháre, servítky)
c) 4 ks roll-up bannerov so stojanmi, informačná plnofarebná tabuľa o projekte DCOM
s minimálnym rozmerom 1,5 x 1 m, propagačné a informačné predmety a materiály označené
v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu OPIS v predpokladanom množstve po 300 ks:
zápisníky s plnofarebnou potlačou vo formáte A4, perá s plnofarebnou potlačou
5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný kód:
79956000-0 Služby na organizovanie veľtrhov a výstav
6.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť.
7.

Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

4 300,- EUR bez DPH
9.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do 29.05.2013
10. Jazyk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom
jazyku.
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 03.05.2013 do 15.00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu
uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 29.05.2013.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH, cenu v EUR vrátane DPH a informáciu, či je
uchádzač platiteľom DPH.
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13. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy bude osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. požadovať len od úspešného uchádzača.
14. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
15. Požadované doklady:
Uchádzač musí predložiť Doklad o oprávnení dodávať službu. Uchádzač môže predložiť aj neoverenú
kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR

Ing. Martin Zbudila
DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Výkonný riaditeľ a splnomocnený
zástupca na základe poverenia
štatutárneho orgánu
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