SLOVENSKO – MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM
SZLOVÁK – MAGYAR GAZDASÁGI FÓRUM
SLOVAK HUNGARIAN ECONOMIC FORUM

Výzva na predkladanie cenových ponúk č. 2/VO/SMHF/2014
spracovaná v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
na dodanie tovaru

Číslo: 2/VO/SMHF/2014
Názov zákazky: „Reklamné a komunikačné materiály, tovary a nové
vybavenia“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: SLOVENSKO-MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM
Sídlo organizácie: Gemerská 847/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42107741
Internetová adresa: www.smhf.sk
Kontaktné osoby:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Lucia Balogová
Telefón: +421/911 115 506
Email: lucia.kleinova@smhf.sk
Vo veciach technických: Ing. Lucia Balogová
Telefón: +421/911 115 506
Email: lucia.kleinova@smhf.sk
U

U

U

2. Typ zmluvy:
Zmluva o dodaní tovaru

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania predmetu zákazky je v kancelárii občianskeho združenia SLOVENSKOMAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM, Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

4. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie reklamných a komunikačných materiálov, kúpa tovaru a nového
vybavenia pre projekt "Podpora dobrého vzdelávania - základný predpoklad
konkurencieschopnosti na pracovnom trhu bez hraníc" / "A jó képzés támogatása a
konkurencia-képesség alapfeltétele a határ nélküli munkapiacon", kód projektu:
HUSK/1101/1.6.1/0089.
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Por.č.

Názov výdavku

4.9.1.

Webová stránka

4.9.2.

Reklamná tabuľa,
Roll-up

5.1.1.

Kancelárske kreslo

Pracovné kancelárske kreslo pre administratívu projektu a pracovné
stretnutia

5.1.2.

Notebook

Notebook s operačným programom: RAM 8 GB, 15,6´´ LED antireflexná,
DVD, Wifi, Bluetooth, HD webkamera, HDMI, USB 3.0, HDD 1 TB 5400
otáčok

5.1.3.

Dataprojektor

Dataprojektor: rozlíšenie: 1024 x 768, kontrastný pomer 13000:1,
svietivosť 3000 ANSI lumenov, USB, HDMI

5.1.4.

Projekčné plátno

Projekčné plátno s trojnožkou, uhlopriečka 113´´

Popis položky
Webová stránka (aktualizácia, dopĺňanie jednotlivých aktivít projektu a
výstupy, fotodokumentácia z implementácie projektu)
Reklamná tabuľa (v súlade s predpismi) 1500 x 900 mm (spracovanie
grafiky, materiál a výroba). / Roll-up 85 x 2000 mm - 1 ks

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV:
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72413000-8 Návrh webových (www) sídiel
79340000-9 Reklamné a marketingové služby
39112000-0 Stoličky
30213100-6 Prenosný počítač
38652100-1 Premietacie prístroje
38653400-1 Premietacie plátno

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

7. Variantné riešenie:
Nepripúšťa sa.

8. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:
Položky: 4.9.1., 4.9.2., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. – september, október 2014

9. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
a)

do 22.08.2014 do 10.00 hod.
doručenie poštou na adresu: SLOVENSKO-MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM, Starosaská
15, 052 01 Spišská Nová Ves alebo osobne na tej istej adrese. Obálku označte: „Reklamné
a komunikačné materiály, tovary a nové vybavenia“
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b)

Neotvárať!
cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.

10. Podmienky financovania:

a) Predmet zákazky bude financovaný Európskou Úniou z finančných prostriedkov Program
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci
Výzvy na predkladanie projektov HUSK/1101, opatrenie 1.6.1, kód projektu 0089.
b) Verejný obstarávateľ vyžaduje 14-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
c) Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
d) Verejný obstarávateľ na zhotovenie predmetu zmluvy neposkytne preddavky ani zálohy.

11. Predpokladaná celková hodnota zákazky:
2 200,00 EUR bez DPH

12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
Cena celkom s DPH

13. Otváranie cenových ponúk:
22.08.2014 o 14.00 hod.

14. Podmienky účasti uchádzačov:

a) Uchádzač sa preukáže dokladom o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Spôsobom na
preukázanie oprávnenia je výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o
zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (príslušná profesijná alebo stavovská komora alebo
združenie) originál alebo fotokópiu.
b) úspešný uchádzač predloží podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí služby štatutárnym zástupcom
uchádzača vrátane cenovej ponuky na základe výsledku prieskumu, všetko v 4 vyhotoveniach.

15. Obsah cenovej ponuky:

 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 14
 Návrh na plnenie kritéria /Príloha č. 2/

Predkladané doklady musia byť originály zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto výzve, musia
byť zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať kompletný zoznam
všetkých predkladaných dokladov, podpísaný štatutárom a v súlade s touto Výzvou.
Uchádzač predloží písomnú ponuku v jednom listinnom origináli.

16. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená
v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• sadzba DPH a výška DPH,
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•

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní!

17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.06.2015
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v podmienkach a musia byť
predložené v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v tejto
Výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne
alebo inak neprijateľné alebo prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t.j. emailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu lucia.kleinova@smhf.sk.
Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačmi (žiadosti o vysvetlenie informácia o vyhodnotení ponúk,... ).

V Spišskej Novej Vsi 13.08.2014
Ing. Albert Klein
Štatutár OZ SMHF
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