Mesto Bytča,
Námestie SR 1, 014 01 Bytča
Bytča, dňa 22.3.2011

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
PRI ZADÁVANÍ PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY

1.

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
IČO:
Kontaktná osoba:

Mesto Bytča
00321192
Ing. Dušan Beníček

Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Mesto Bytča
Námestie SR
041/507 39 14
aukcie@bytca.sk
www.bytca.sk

DIČ: 2020626399

PSČ: 014 01
Číslo: 1/1

Názov predmetu zákazky:

OSVETA
3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka služieb - osveta
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

4.

Miesto dodania predmetu obstarávania:
NUTS: SK031 Žilinský kraj
okres: Bytča
obec: Bytča

6.

Klasifikácia - Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania:
79340000-9 Reklamné a marketingové služby
Doplňujúci predmet obstarávania:
-

7.

Rozsah predmetu obstarávania:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

8.

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
NIE

ÁNO

Ponuky môžu byť predložené na:
jednu časť
viacero častí
všetky časti
Ponuky je možné predkladať na tieto časti predmetu obstarávania: celkový predmet
obstarania.
9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE

10.

ÁNO

Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Zmluva o službách sa uzatvorí na dobu určitú s platnosťou od podpisu zmluvy o službách do
dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Životné prostredie
prostredníctvom zdrojov Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa.
12. Podmienky účasti záujemcov:
Predloženie dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo
overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §
128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Ďalšie podmienky účasti záujemcov:
-

nevyžadujú sa
vyžadujú sa

(Ak áno, uviesť podmienky)

13. Označenie, či je poskytnutie služby vyhradené pre určitú profesiu:

NIE

ÁNO

(Ak áno, uviesť odkaz na príslušné ustanovenia predpisu)

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie
zmluvy:
NIE

ÁNO

15.

Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
- iná adresa

(uviesť adresu)

Súťažné podklady sa budú vydávať:
v stránkových dňoch:
v pracovnom čase:

od 23.3.2011 do 31.3.2011
každý pracovný deň
od 08:00 hod. do 15:00 hod.
(obedňajšia prestávka od 12:00 hod. do 13:00 hod.)

Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie, poštové doručenie
Úhrada za súťažné podklady:
NIE

ÁNO

(Ak áno, uviesť výšku a spôsob úhrady)

Podmienky a spôsob úhrady:
Výška úhrady za súťažné podklady:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
16. Lehota na predkladanie ponúk:

- EUR
-

11.4.2011; 10:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
- iná adresa

(uviesť adresu)

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
17. Otváranie obálok s ponukami:
Adresa, na ktorej sa budú ponuky otvárať
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
- iná adresa

11.4.2011; 11:00 hod.

(uviesť adresu)

18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
najnižšia navrhovaná cena s DPH vyjadrená v EUR
19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

31.8.2011

20. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Ponuky podľa tejto výzvy doručia uchádzači v súlade s pokynmi uvedenými v súťažných
podkladoch poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača s označením
„SÚŤAŽ – OSVETA - NEOTVÁRAŤ“

tak, aby boli riadne zaevidované verejným obstarávateľom do lehoty na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktorých ponúknutá cena presiahne
finančné možnosti verejného obstarávateľa.

..................................................
Miroslav Minárčik
primátor mesta

