Prieskum trhu
Špecifikácia predmetu zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov: Obec Zemplínske Jastrabie

IČO: 00332216

Poštová adresa: Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie
Mesto/obec: Zemplínske Jastrabie
Kontaktné miesto (miesta): Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná
27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie
Kontaktná osoba: Miroslav Maďar
E-mail: http: obeczjastrabie@centrum.sk

PSČ: 076 05
Telefón: 056/66819900

Fax:

2. Typ zmluvy a opis predmetu obstarávania
Zabezpečenie tovarov pre školenia, kurzy, semináre, propagácia, reklama, pre projekt „Centrum
zhodnocovania BRKO v Zemplínskom Jastrabí
“ realizovaného z fondov EÚ v rámci Operačného Programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo Opatrenie 4.1 - Odpadové hospodárstvo.
Typ zmluvy: podľa Obchodného zákonníka v planom znení.
Opis predmetu obstarávania:
Zabezpečenie tovarov pre školenia, semináre, propagácia, reklama pre účely projektu (vzdelávacie
semináre, veľkoplošná reklamná tabuľa, pamätná tabuľa, propagačné materiály, letáky, kalendáre)

TOVAR

Množstvo

Semináre

2 ks

Úvodný seminár 1 ks (spracovanie 50 ks pozvánok, 50 ks návratiek,
prezenčnej listiny – 4 ks vypracovanej v zmysle programových
dokumentov Operačného programu Životné prostredie, občerstvenie
pre 50 účastníkov – 5 ks chlebíčkov pre každého účastníka, 5 ks koláčov
pre každého účastníka, 1 ks káva, 1 ks minerálna voda, 1 ks čaj pre
každého účastníka vrátane zabezpečenia ... , prenájom techniky –
dataprojektor, plátno, notebook, usb kľúče, v prípade potreby
ozvučenie, zabezpečenie prednášajúcich/lektorov – informovanie
o odpadovom hospodárstve SR, na úrovni miest a obcí, systéme
separovaného zberu, systéme separácie, úpravy a zhodnocovania BRO,
legislatíva v oblasti separácie a zhodnocovania odpadov, tlač
materiálov
od
prednášajúcich
lektorov,
zabezpečenie
fotodokumentácie - minimálne 100 fotografií a iné podľa pokynov
obstarávateľa.)
Miesto konania: Zemplínske Jastrabie, OcÚ
Záverečný seminár 1 ks (spracovanie 50 ks pozvánok, 50 ks návratiek,
prezenčnej listiny – 4 ks vypracovanej v zmysle programových
dokumentov Operačného programu Životné prostredie, občerstvenie
pre 50 účastníkov – 5 ks chlebíčkov pre každého účastníka, 5 ks koláčov
pre každého účastníka, 1 ks káva, 1 ks minerálna voda, 1 ks čaj pre
každého účastníka vrátane zabezpečenia ... , prenájom techniky –
dataprojektor, plátno, notebook, usb kľúče, v prípade potreby
ozvučenie, zabezpečenie prednášajúcich/lektorov – informovanie
o realizovanom projekte, popis aktivít projektov, výstupov a výsledkov,
merateľné ukazovatele, obstaraná hmotná infraštruktúra, publicita
projektu, priebeh predkladania monitorovacích správ a žiadostí
o platbu,
informovanie
o zavedenom
systéme
separácie
a zhodnocovania projektu, publicita projektu, zabezpečenie
fotodokumentácie - minimálne 100 fotografií a iné podľa pokynov
podľa obstarávateľa.)
Miesto konania: Zemplínske Jastrabie, OcÚ
Kalendáre

582 ks

Informačný nástenný kalendár - 582 ks (A3, biely lesklý papier min. 200
gr., farebná tlač) vrátane grafického spracovania v zmysle metodiky
OPŽP, informačné podklady zabezpečí obstarávateľ.
Letáky

100 ks

Informačný leták 100 ks (A4 ohnutý na polovicu, na A5, biely lesklý
papier min. 200 gr., farebná tlač) vrátane grafického spracovania
v zmysle metodiky OPŽP, informačné podklady zabezpečí obstarávateľ.
Informačné tabule
Veľkoplošná reklamná tabuľa (minimálny rozmer 250 x 150 cm,
plastové vyhotovenie, vhodná do exteriéru, farebná potlač,
vypracovaná v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu OP ŽP)
Vrátane dodania montáže.
Trvalo vysvetľujúca tabuľa (minimálny rozmer 250 x 150 cm, plastové
vyhotovenie, vhodná do exteriéru, farebná potlač, vypracovaná v
zmysle manuálu pre informovanie a publicitu OP ŽP)
Vrátane dodania montáže.

2 ks

Miesto poskytnutia služby: Obecný úrad Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske
Jastrabie

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 333,33 € bez DPH
4. Osobitné podmienky zákazky na dodanie tovaru: poskytnutie tovaru nie je podmienené
osobitnou spôsobilosťou
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 30199791-1 – kalendáre, 22100000-1 – tlačené knihy,
brožúry a letáky.
6. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky
7. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
− počas doby implementácie projektu
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a nenávratného finančného
príspevku.
a) Lehota na predloženie ponuky: 26.08.2013 do 14:00 hod.
b) Ponuku uchádzač musí predložiť v písomnej (listinnej) forme, poštou alebo osobne, v lehote na
predkladanie ponúk.

Pokyny na zostavenie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu
s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní).
Od úspešného uchádzača si verejný obstarávateľ vyžiada predloženie kópie dokladu o oprávnení
dodať tovar, ktorý je predmetom výzvy (kópia nemusí byť úradne overená).
8. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena za dodanie tovaru v € spolu s DPH.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači oboznámení verejným obstarávateľom listom.
Veríme, že sa prieskumu trhu zúčastníte a predložíte ponuku na požadovanú zákazku v súlade s
touto výzvou.

V Zemplínskom Jastrabí 13.08.2013

S pozdravom

Miroslav Maďar
starosta obce

