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Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou pre projekt
„Terénna sociálna práca“

Mesto Sabinov so sídlom Mestský úrad, Námestie slobody 57, Sabinov ako verejný obstarávateľ 
podľa  §  102  zákon  č.  25/2006  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zadáva zákazku na predmet obstarávania – príprava a tlač 
propagačných plagátov.

Verejný obstarávateľ: Mesto Sabinov

Predmet  zákazky:  Predmetom  zákazky  sú  služby  a tovar  spojený  s prípravou  a tlačou 
propagačných plagátov: príprava grafického návrhu propagačného plagátu pre projekt TSP v súlade 
s manuálom publicity ESF (2007-2013) a zabezpečenie tlače 367 ks týchto plagátov. Pod pojmom 
"Grafický  návrh"  sa  rozumie:  grafický  návrh,  rozvrstvenie  a  formátovanie  predlohy  pre  tlač. 
Jednotková cena tlače za 1 ks plagátu musí v sebe zahŕňať: predtlačovú prípravu, sadzbu, samotnú 
tlač a príp. aj iné súvisiace obslužné činnosti spojené s tlačou.
Predmet  zákazky  je  financovaný  z Európskeho  sociálneho  fondu,  zo  štátneho  rozpočtu  SRR 
a vlastných zdrojov mesta.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena a kvalita poskytovanej služby. 

Podmienky účasti: 
- kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky,
- ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí jej trvalé zachytenie, musí 

byť čitateľná,
- ponuka  musí  byť  spracovaná  v slovenskom  jazyku  a podpísaná  štatutárnym  zástupcom 

uchádzača,
- navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov v tvare jednotková cena bez DPH, DPH a cena spolu s DPH.

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.12.2011

Spôsob  označenia:  Uchádzač  vloží  ponuku  do  obálky.  Obálka  musí  byť  uzatvorená.  Obálka 
ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
-adresu obstarávateľskej organizácie: Mesto Sabinov
                                                            Námestie slobody 57
                                                            083 01 Sabinov
-adresu uchádzača: uvedie sa obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania uchádzača.
-označenie „neotvárať“

Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť  všetky  predložené  ponuky,  ak  ich  obsah 
a rozsah  sa  bude  odchyľovať  od  vyhlásených  podmienok  verejného  obstarávania  a ak  ceny 
v ponukách budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.

V Sabinove, dňa 30.11.2011
Mgr. Harčariková Gabriela
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