Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno
Nálepkova 7, kancelária: Školská 5, 977 01 Brezno

Výzva na predkladanie ponúk
(prieskum trhu)

1. Identifikácia zadávateľa
Úradný názov:

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno

IČO:

37999770

Poštová adresa:

Nálepkova 1190/7

PSČ:

977 01

Mesto/ Obec:

Brezno

Štát:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

PhDr. Igor Pašmík

Telefón:

0948 043904

Email:

psibrezno@psibrezno.sk

2. Predmet zákazky
Zákazka na poskytnutie služby
Typ zmluvy :

Zmluva o dielo

Názov predmetu zákazky:

Sprievodca sociálnymi službami okresu
Brezno

3. Rozdelenie zákazky na časti
Áno

N ie

4. Opis predmetu zákazky
V rámci implemetácie projektu „Podpora sociálnej inklúzie v okrese Brezno“ bude do
ukončenia projektu vydaný Sprievodca sociálnymi službami okresu Brezno vo forme
tlačeného materiálu - publikácie a elektronickej verzie na dátovom nosiči a pre web .
V rámci realizácie zákazky bude zhotoviteľom dodané:
- spracovanie grafického návrhu sprievodcu a jeho
Rozsah a obsah dodávateľských
prác:
pripomienkovanie zadávateľom,
- grafická príprava pre tlač,
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-

Minimálne požiadavky na
realizáciu zákazky:

-

tlač publikácie,
spracovanie elektronickej verzie sprievodcu pre
dátový nosič,
výroba a rozmnoženie dátového nosiča s obalom,
vrátane grafického návrhu a potlače obalu.
tlačená forma 1500 ks,
minimálny rozsah publikácie je 8 listov A4
obojstranne, vrátane obalu,
formát: podľa návrhu grafika,
tlač: plnofarebná,
papier: 100 g, lesklý, natieraný
elektronická verzia sprievodcu vo formáte PDF pre
zverejnenie na web stránke,
elektronická verzia na dátovom nosiči CD/DVD nosiči
1500 ks,
papierový obal dátového nosiča s potlačou,
veľkosť (typ) nosiča: miniCD / CD / DVD

5. Doba realizácie zákazky :

do 29.12.2011

6. Miesto dodania predmetu
zákazky:

Koordinačné, informačné a poradenské centrum
Školská 5, 977 01 Brezno
Viď 4. Opis predmetu zákazky
1500 ks v printovom formáte
1500 ks na dátovom nosiči
1 x v elektronickom formáte PDF

7. Množstvo, alebo rozsah
predmetu zákazky:

Predpokladaná výška zákazky je:
4 950,- ERU vrátane DPH
t.j. 1500 ks x 3,10 EUR za dodávku tlačenej
a elektronickej formy spolu, vrátane DPH

8. Hlavné podmienky
financovania a platobné
podmienky alebo odkaz na
dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:

Predmet obstarávania bude realizovaný a financovaný
na základe schváleného finančného príspevku zo
zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho
rozpočtu SR a vlastných zdrojov žiadateľa. Zadávateľ
neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie
zmluvy. Fakturácia bude realizovaná na základe
prevzatia celej dodávky zadávateľom a na základe
vystavenej faktúry s minimálnou lehotou splatnosti
faktúry 60 dní.
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9. Podmienky účasti záujemcov:

a.) Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať
službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovaný
predmet zákazky. Tento doklad požadujeme predložiť
ako neoverenú kópiu; originál alebo overená kópia nie
staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky
bude vyžadovaný od vybratého uchádzača pred
podpisom zmluvy. V prípade skupiny dodávateľov
preukazuje každý člen skupiny túto podmienku len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
b.) Čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s
podmienkami Výzvy na predkladanie ponúk určenými
verejným obstarávateľom; citované prehlásenie musí
byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
c.) Čestné prehlásenie uchádzača, že potvrdzuje
pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov;
citované prehlásenie musí byť podpísané uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
d.) Predloženie kompletnej ponuky v stanovenom
termíne osobne, poštou alebo kuriérnou službou
v uzatvorenej obálke s uvedením adresy zadávateľa,
adresy uchádzača a označením obálky:
„Neotvárať - Sprievodca Brezno“

10. Lehota a miesto na
predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk:
15.12.2010 čas: 14.00 hod
Adresa na doručenie ponúk:
Školská 5, 977 01 Brezno

11. Kritériá na hodnotenie
ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – 100%

Brezno, 30.11.2010

PhDr. Ing Ivana Kružliaková, PhD.
predsedníčka PSI okresu Brezno
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