VÝZVA
na predloženie ponuky pre zákazku:

„Propagácia klastra Z@ICT na vybraných univerzitách a vysokých školách v SR a ČR“
(poskytnutie služby)
(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v platnom znení - ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej len „verejný obstarávateľ“):
Z@ict, združenie
Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „Z@ict“)
Slovenská republika
IČO: 42168341
internetová adresa: www.zaict.sk
kontaktná osoba: Ing. Eva Súlovcová
e-mail: inowis@inowis.sk
telefón: +421 903 929685
2. Názov predmetu zákazky:
Propagácia klastra Z@ICT na vybraných univerzitách a vysokých školách v SR a ČR
3. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
4. Spoločný slovník obstarávania - CPV:
79342200-5 Propagačné služby
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 8500,00 Eur bez DPH
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
7. Opis predmetu zákazky:
V rámci realizovanej zákazky verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť propagáciu aktivít klastra Z@ict na
vybraných univerzitách a vysokých školách v Slovenskej a Českej republike. Propagácia bude prebiehať na
univerzitách, na ktorých je významná IKT komunita:
• Technická univerzita v Košiciach
• Univerzita Komenského
• Paneurópska vysoká škola
• Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
• Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
• Univerzita Palackého Olomouc
Dodávateľ zabezpečí komplexnú prípravu a organizáciu propagácie na vybraných univerzitách a vysokých
školách, zabezpečí dopravu, zabezpečí prezentujúcich, zabezpečí prenájom priestorov, prezentačnej
a ozvučovacej techniky na príslušných univerzitách. Dodávateľ tiež zabezpečí prípravu stánku klastra
(minimálne rozmery 2 m x 1,5 m), ktorý bude obsahovať logo a aktivity klastra a tento bude umiestnený počas
prezentácií na príslušných univerzitách a vysokých školách.
Predpokladaný počet: 6 návštev x min. 2 hodiny.
8. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
9. Termín dodania:

Dodanie predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje najneskôr do 28. februára 2015.
10. Miesto dodania predmetu zákazky:
Z@ict, združenie, Komenského 48, 011 09 Žilina a vybrané univerzity:
• Technická univerzita v Košiciach
• Univerzita Komenského
• Paneurópska vysoká škola
• Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
• Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
• Univerzita Palackého Olomouc
11. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
V zmysle opisu predmetu zákazky tejto Výzvy.
12. Výsledok verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu, ktorej predmetom bude poskytnutie služby v
zmysle opisu predmetu zákazky uvedeného v tejto Výzve.
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov dotácie na podporu priemyselných klastrových
organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky.
Faktúra je splatná v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, pričom úspešný uchádzač
je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní predmetu zákazky v zmysle tejto Výzvy vrátane odovzdania výstupov.
14. Podmienky účasti uchádzačov
Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti.
15. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzač ocení ponuku v eurách na dve desatinné miesta.
Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a musí obsahovať
všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Uchádzač navrhne celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky bez DPH a s DPH, vyplnením prílohy č. 1
„Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena“ k Výzve na predloženie ponuky.
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v ponuke upozornia.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou celkovou cenou za dodanie predmetu zákazky s DPH (v
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie vo svojej ponuke celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky
a vyhodnocovaná bude táto cena).
V prípade, že verejnému obstarávateľovi budú predložené viaceré ponuky s rovnakou celkovou najnižšou
cenou za predmet zákazky, verejný obstarávateľ určí ako víťazného uchádzača toho,
kto predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou ako prvý.
17. Obsah ponuky uchádzača:
Uchádzač predloží ponuku, ktorá bude obsahovať:

a)

návrh ceny napr. vo formáte prílohy č. 1 tejto Výzvy

18. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk – najneskôr do 14.11.2014 do 15:00 hod.
V tejto lehote musí byť ponuka uchádzača DORUČENÁ prostredníctvom elektronickej pošty kontaktnej osobe
verejného obstarávateľa.
19. Spôsob doručenia ponúk:
Ponuku žiadame zaslať e-mailom na adresu: inowis@inowis.sk
Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.
20. Použitie elektronickej aukcie:
Elektronická aukcia v tejto zákazke nebude použitá.
21. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky predložené v rámci tejto zákazky sú viazané počas lehoty viazanosti ponúk do 31.01.2015.
22. Ďalšie informácie:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo
iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu
z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky v prípadoch uvedených v § 46 ods. 1 ZVO
a verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky tiež v prípade, ak sa podstatne zmenili
okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo nebolo predložených viac ako dve ponuky.
Predložením ponuky uchádzač akceptuje podmienky tejto zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v tejto
Výzve.

V Žiline, 06.11.2014
Osoba, ktorá je zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Eva Súlovcová

Táto Výzva obsahuje prílohu:

Príloha č. l: Návrh uchádzača na plnenie kritéria – cena

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena
Verejný obstarávateľ:
Z@ict, združenie
Komenského 48, 011 09 Žilina

(ďalej len „Z@ict“)

Postup verejného obstarávania: podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
Predmet zákazky:

„Propagácia klastra Z@ICT
na vybraných univerzitách a vysokých školách v SR a ČR“

Obchodné meno uchádzača:

.......................................................................................

Adresa sídla alebo miesto podnikania uchádzača:

.......................................................................................

IČO:

.......................................................................................

Celková cena za predmet zákazky v Eur bez DPH:

.................................

Celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH:

.................................

V ................................. dňa .................................

podpis oprávnenej osoby a pečiatka uchádzača

